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Utvecklingsavtal LAF  Livs  SIF  SALF  CF 

Protokoll 
Ärende Utvecklingsavtal 

Parter Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund (LAF) 
  Svenska Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) 
  Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) 
  Sveriges Arbetsledareförbund (SALF) 
  Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) 

Tid  1983-09-15 

Plats SAF:s lokaler i Stockholm 

Närvarande Gunnar Göthberg, Ingvar Jansson 

för LAF 
för Livs Stig Rann 

för SIF Håkan Torén 

för SALF Sigvard Ländin, Åke Brandt 

för CF Björn Liljedorff 

____________________________________________________ 

§ 1 
Parterna antog det mellan SAF-LO/PTK den 15 april 1982 träffade 
utvecklingsavtalet att gälla fr o m den 1 november 1983. 

§ 2 
Parterna konstaterade att utvecklingsavtalet anger riktlinjer för hur det lokala 
samarbetet kring företagens verksamhet och utveckling skall bedrivas. Av naturliga 
skäl har dessa riktlinjer i många avseenden karaktär av allmänt formulerade 
viljeinriktningar då avsikten är att samarbetet skall utvecklas i den takt och i de 
former som är ändamålsenliga med hänsyn till dels det enskilda företagets 
förhållanden, dels det lokala fackliga förhållanden. Vad gäller det inledande skedet 
av avtalets giltighetstid innebär vad som ovan sagts att särskilt stora krav ställs på en 
smidig tillämpning av avtalet. 

Parternas gemensamma uppfattning är att vid avtalstillämpningen utgå från avtalets 
anda av samförstånd och lägga tonvikten vid att främja en positiv utveckling av det 
lokala samarbetet på företagen. Det förutsätts därför att parterna så långt som möjligt 
skall förebygga uppkomsten av tvister kring tolkningen av avtalet. 

§ 3 
I anslutning till denna överenskommelse enades parterna om att inrätta 
Livsmedelsindustrins nämnd för utvecklingsfrågor. 

Nämndens uppgift är att 

- följa och främja tillämpningen och den fortsatta utvecklingen av avtalet 

- överlägga om frågor, som har anknytning till utvecklingsavtalet 



- vara forum för information om betydelsen av systematiskt utvecklingsarbete i 
företagen 

- ge rekommendationer rörande tillämpningen av avtalet och i övrigt handlägga de 
frågor parterna i samförstånd uppdrar åt nämnden. 

Nämnden består av åtta ledamöter, varav fyra från LAF samt en från vardera Livs, 
SIF, SALF och CF. 

Nämnden äger utse särskilda arbetsgrupper för beredning av ärenden eller 
handläggning av vissa frågor. 

§ 4 
Under perioden 1 november - 31 december 1983 har facklig medlem rätt till högst 1 
timme betald tid enligt § 10 utvecklingsavtalet. 

§ 5 
Denna överenskommelse gäller tills vidare med 3 månaders ömsesidig 
uppsägningstid. 

Uppsäges SAF-LO/PTK-avtalet innebär detta också en uppsägning av denna 
överenskommelse. 

För arbetsgivarparten: För arbetstagarparten: 

Gunnar Göthberg Stig Rann 

Ingvar Jansson Håkan Torén 

Åke Brandt 

Sigvard Ländin 

Björn Liljedorff 

Överenskommelse utvecklingsavtal BKA  KY  Livs  SIF  
SALF  CF 
Giltig från nov 1983 

Parter: 

LAF LIVSMEDELSBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND 

BKA BAGERI- och KONDITORIARBETSGIVAREFÖRBUNDET 

KY SVERIGES KVARNYRKESFÖRBUND 

LIVS SVENSKA LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET 

SIF SVENSKA INDUSTRITJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET 

SALF SVERIGES ARBETSLEDAREFÖRBUND 

CF SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND 

§ 1 
Parterna antar det mellan SAF-LO/PTK den 15 april 1982 träffade utvecklingsavtalet 
att gälla fr o m den 1 januari 1984. 

§ 2 



Parterna konstaterar att utvecklingsavtalet anger riktlinjer för hur det lokala 
samarbetet kring företagens verksamhet och utveckling skall bedrivas. Av naturliga 
skäl har dessa riktlinjer i många avseenden karaktär av allmänt formulerade 
viljeinriktningar då avsikten är att samarbetet skall utvecklas i den takt och i de 
former som är ändamålsenliga med hänsyn till dels det enskilda företagets 
förhållanden, dels lokala fackliga förhållanden. Vad gäller det inledande skedet av 
avtalets giltighetstid innebär vad som ovan sagts att särskilt stora krav ställs på en 
smidig tillämpning av avtalet. 

Parternas gemensamma uppfattning är att vid avtalstillämpningen utgå från avtalets 
anda av samförstånd och lägga tonvikten vid att främja en positiv utveckling av det 
lokala samarbetet på företagen. Det förutsätts därför att parterna så långt som möjligt 
skall förebygga uppkomsten av tvister kring tolkningen av avtalet. 

Parterna är ense om att de system för samverkan kring företagets utveckling och 
former för medbestämmande, som redan finns och som enligt de lokala parterna 
fungerar väl, bör behållas och om erforderligt anpassas och utvecklas. 

§ 3 
Till utvecklingsavtalets § 9 antecknas följande. 

Beträffande arbetsplatsombuden är de centrala parterna ense om följande. Den lokala 
fackliga organisationen har att underrätta arbetsgivaren om vilken arbetstagare som 
utsetts till arbetsplatsombud och vilken facklig utbildning denne eventuellt skall. 
genomgå. Fackutbildning av det slag som arbetstagarorganisationerna bedriver för 
arbetsplatsombud syftar till att ge ombudet kompetens och förmåga att hantera och ta 
ansvar för handläggningen av flertalet frågor som rör det löpande arbetet med de på 
arbetsplatsen uppkommande MBL-frågorna. Utbildningen skall alltså enligt 
parternas mening sammankopplas med arbetsplatsombudets ansvar. På dessa grunder 
är parterna ense om att arbetsplatsombud som genomgått sådan facklig utbildning är 
att anse som behörig mottagare av förhandlingsframställan och/eller information 
enligt §§ 11 och 19 MBL. 

Det åvilar arbetsplatsombud att om han/hon så finner det lämpligt enligt gällande 
förhandlingsordning själv föra vidare den särskilda fråga som enligt hans/hennes 
mening bör hanteras av lokal ombudsman. 

Det förutsätts att arbetsgivaren och arbetsplatsombud vid anmälan av ett ärende 
tydligt anger vad som skall avhandlas och bemödar sig om att lösa uppkomna 
MBLfrågor i första hand sig emellan, vilket skall dokumenteras i lokalt protokoll, om 
endera parten så begär. 

Parterna är ense om att alla med lagen om anställningsskydd sammanhängande 
frågor är undantagna från arbetsplatsombudets ansvarsområde. 

§ 4 
Till utvecklingsavtalets § 10 antecknas följande. 

Arbetsplatsens storlek, organisation och struktur kan medföra att facklig 
förtroendeman efter lokal överenskommelse anlitas som informatör enligt 
utvecklingsavtalets § 10 utöver fem timmar per år. Parterna är ense om att även 
sådan information sker på betald tid. 

§ 5 
I anslutning till denna överenskommelse enas parterna om att inrätta 
Livsmedelsindustrins nämnd för utvecklingsfrågor. 



Nämndens uppgift är att 

- följa och främja tillämpningen och den fortsatta utvecklingen av avtalet 

- överlägga om frågor, som har anknytning till utvecklingsavtalet 

- vara forum för information om betydelsen av systematiskt utvecklingsarbete i 
företagen 

- ge rekommendationer rörande tillämpningen av avtalet och i övrigt handlägga de 
frågor parterna i samförstånd uppdrar åt nämnden. 

Nämnden består av tio ledamöter, varav en BKA/KY, fyra från 
Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund, två från Svenska Livs samt en från 
vardera SIF, SALF och CF. 

Nämnden äger utse särskilda arbetsgrupper för beredning av ärenden eller 
handläggning av vissa frågor. 

Denna överenskommelse gäller tills vidare med tre månaders ömsesidig 
uppsägningstid. 

Uppsäges SAF-LO/PTK-avtalet, innebär detta också en uppsägning av denna 
överenskommelse. 

Stockholm i februari och mars 1984 

BAGERI- och SVENSKA INDUSTRI 

KONDITORIARBETS- TJÄNSTEMANNA- 

GIVAREFÖR- FÖRBUNDET 

BUNDET SVERIGES ARBETS- 

SVERIGES KVARN- LEDAREFÖRBUND 

YRKESFÖRBUND SVERIGES CIVIL- 

SVENSKA LIVSMEDELS- INGENJÖRS- 

ARBETAREFÖRBUNDET FÖRBUND 

För SIF, SALF och CF gäller dessutom nedanstående protokollsanteckning. 

”Parterna är ense om att utbildningen av arbetsplatsombud (fackligt ombud) bör vara 
sammankopplad med ombudens ansvar. Utan att för den skull inkräkta på 
förtroendemannalagens regler eller ifrågasätta organisationens stadgebundna rätt 
avseende arbetsplatsombud (fackligt ombud) är parterna ense om att ombud som 
genomgått sådan facklig utbildning som anges i § 3 bör anses som behörig mottagare 
av förhandlingsframställan och/eller information enligt §§ 11 och 19 MBL.” 

 

 


