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Arbete ansågs vara
tvåskift
FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

(AD 2015 nr 16)

Arbete som utfördes av två arbetslag
bestående av fyra respektive en person
där lagen till viss del hade olika arbetsuppgifter ansågs vara tvåskiftsarbete.
På beredningsavdelningen i en snusfabrik
arbetar fem personer med tillverkningen av
snus. Fyra personer arbetar kl. 06.42-15.30
medan en person arbetar kl. 14.36-24.00
måndag-torsdag och 14.36-20.18 på fredagar.
Den som arbetar på kvällen påbörjar arbetet
när det återstår en knapp timme av arbetsdagen för de som arbetar på dagen.
Arbetet är uppdelat i olika roller. På dagen
ansvarar en person för att sätta ihop de olika
satserna med snus enligt recepten, planera
produktionen, ta kvalitetsprover mm, en
person ansvarar för att tillsätta aromer och
andra tillsatser, en person har huvudansvar
för att flytta snuset från blandare till förvaringsburkar och vidare till förpackningsavdelningen och en person har ansvar för att
förbättra processen mm.
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AD 2015 nr 8 Ogiltig konkurrensklausul
Sida 4

I rollen på kvällen ingår främst att flytta det
färdiga snuset till förvaringsburkar och till
förpackningsavdelningen. Det ingår också
delar ur de andra rollerna men i begränsad
utsträckning. Vissa uppgifter förekommer inte
på kvällen. I princip ska samtliga som arbetar
på beredningsavdelningen rotera så att man
arbetar fyra veckor dag och en vecka kväll.
Tvisten i målet gällde om arbetet vid beredningsavdelningen skulle anses vara skiftarbete vilket skulle innebära en arbetstid om 38
timmar/vecka.

ARBETSMILJÖ
Arbetsmiljö och psykisk
ohälsa
Sida 5
Olyckor inom Livsmedelsindustrin
Sida 6-7
HÖSTENS KURSER
Arbetsrättskurs i oktober
Förhandlingskurs i november
Arbetsmiljökurs i november
Sida 8

Domstolen fann att arbetet var anordnat
på ett sådant sätt att det var fråga om två
arbetslag trots att gruppen som arbetade på
dagen bestod av fyra personer och att enbart
en person arbetade på kvällen.
När det gäller själv arbetet kom domstolen
bl.a. fram till att allt arbete som utfördes på
dagen och på kvällen ingick i processen att
bereda snus, att alla arbetstagare skulle
kunna utföra alla arbetsuppgifter, om än
växelvis, och att den som arbetade på kvällen
tog över ansvaret för samma maskiner och
samma process som de arbetstagare som
arbetar under dagen har haft. Domstolen fann
att det inte var några uppgifter på kvällen
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som inte utfördes på dagen. Att några arbetsuppgifter inte alls
utfördes på kvällen och att vissa arbetsuppgifter utfördes mer
sällan saknade då betydelse. Sammantaget fann domstolen
att arbetet var ordnat på ett sådant sätt att det skulle anses
vara skiftarbete.

Uppsägning av gravid var
diskriminering
FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

Den överlappning som var mellan arbetslagen, en knapp
timme, påverkade inte bedömningen att arbetet skulle anses
som skiftarbete.
Bolaget dömdes att betala skadestånd om 60 000 kr till det
kollektivavtalsbärande förbundet och 10 000 kr vardera till de
berörda arbetstagarna.
Kommentar: Målet gällde formellt frågan om brott mot
Tobaksavtalet. I huvudsak gjordes bedömningen av om
arbetet skulle betraktas som skiftarbete eller inte utifrån
Arbetsdomstolens tidigare praxis. Frågan om överlappningstidens betydelse bedömdes dock utifrån en tolkning av vad
som kan avses med uttrycket i Tobaksavtalet att arbetslagen
”direkt avlöser varandra”.
Frågan om arbetet är organiserat på ett sådant sätt att det
ska anses vara skiftarbete avgörs genom en sammanvägning av en rad olika faktorer. Bedömningen kan vara komplicerad. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring skiftarbete.

(AD 2015 nr 12 )

Bolaget kunde inte bevisa att uppsägningen skett p.g.a.
arbetsbrist. Uppsägningen av gravid frisör stred mot
diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.
Vania hade en tillsvidareanställning som frisör sedan april
2010. Hon blev gravid och bolaget fick kännedom om graviditeten senast i november 2012. Bolaget sade upp Vania i
januari 2013. I uppsägningsbeskedet angavs att hon sades
upp p.g.a. arbetsbrist. Arbetstagarparten ansåg att det inte
förelåg arbetsbrist, att Vania sagts upp p.g.a. sin graviditet
och att bolaget gjort sig skyldigt till direkt könsdiskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslagen.
Både diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen
innehåller en s.k. bevislättnad för den som anser sig ha
blivit diskriminerad. Om denna kan visa på skäl som gör
det antagligt att diskriminering har förekommit går bevisbördan över till motparten (i detta fall arbetsgivaren) som
måste kunna bevisa att diskriminering inte har förekommit.
Parterna hade olika uppfattning om vad som utspelat sig
innan uppsägningen. Enligt arbetstagarparten hade bolagets
VD gett uttryck för man inte tålde Vania sedan hon blev gravid
och sagt att man ”skulle sparka henne om hon fortsatte så
här”. Mot bakgrund av bl.a. detta förelåg det enligt domstolen
sannolika skäl för att beslutet om uppsägning skett p.g.a.
av att Vania var gravid.
Enligt bolaget var det enda skälet till uppsägningen arbetsbrist. Arbetsbristen var orsakad av ett minskat kundunderlag p.g.a. att Vania inte utförde alla de behandlingar
som bolaget erbjöd sina kunder. Enligt arbetstagarparten
var det faktum att Vania skulle sagts upp p.g.a. arbetsbrist
en efterhandskonstruktion. Enligt arbetstagarparten hade
Vaina varken avbokat eller tackat nej till några kunder och
snart efter att Vania sagts upp anställdes en ny frisör.
Bolaget kunde inte bevisa att skälet till att Vania sades upp
faktiskt var arbetsbrist och att uppsägningen inte på något
sätt var kopplat till Vanias graviditet. Bolaget kunde därför
inte bevisa att diskriminering inte förekommit.
Saklig grund för uppsägning förelåg inte och domstolen ansåg
att bolaget gjort skyldigt till direkt könsdiskriminering samt
missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Det allmänna
skadeståndet enligt LAS och diskrimineringsersättningen
till Vania bestämdes till ett totalt belopp om 120 000 kronor.
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Tvåmånadersregeln
vid avsked
FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

(AD 2015 nr13)

Tvåmånadersregeln vid avsked skulle inte räknas från
den tid en intern utredning var klar utan från en tidigare
tidpunkt då bolaget fått kännedom om omständigheterna. Bolaget hade underrättat om avsked för sent och
avskedet ogiltigförklarades.
Edward avskedades från sin anställning hos bolaget i december 2013. Vid avskedandet arbetade han som projektledare
i Kongo. Tvisten gällde om det funnits grund för avsked och
främst om tillämpningen av den s.k. tvåmånadersregeln
i 18 § 2 st LAS. Enligt Unionen hade bolaget känt till de
omständigheter som åberopades till grund för avskedandet
mer än två månader innan underrättelsen om det tilltänkta
avskedandet lämnades.
Avskedandet grundande sig på händelser i juni respektive
juli 2013 då Edward på eget bevåg beslutat om utbetalningar till kongolesiska myndigheter samt kontaktat lokal
advokat i strid mot bolagets regelverk. Enligt bolaget hade
betalningarna utgjort mutor och Edward hade brutit mot
bolagets interna regler.
Information om händelserna nådde bolaget genom en
incidentrapport i juni samt genom skriftliga redogörelser
från utfrågningar som gjorts med Edward och Edwards
kollega som bolaget fick 16 och 23 juli 2013. Den 23 juli
hade bolaget information om vilka betalningar som erlagds,
omständigheterna runt dessa och att ingen kontakt med
bolaget hade tagits innan betalningarna gjorts. Efter den 23
juli gjordes en intern utredning om händelserna av Office
of Special Investigations (OSI), en hos koncernen särskild
enhet belägen i Zürich. Utredningen omfattade bl.a. frågan
om amerikansk rätt då bolaget p.g.a. händelserna riskerade rättsliga åtgärder i USA samt gällande rätt i Kongo.
Utredningen lämnades till bolaget 4 oktober och frågan var
om det fanns skäl att räkna tvåmånadersfristen från den 4
oktober istället för den 23 juli. För att den 4 oktober skulle
vara avgörande krävdes det enligt domstolen bl.a. att förhållandena inte kunnat överblickas tidigare, att utredningen
inte förrän då hade kommit så långt att bolaget kunde ta
ställning till om det förelåg grund för att skilja Edward från
anställningen och att utredningen bedrivits på ett rimligt
och försvarbart sätt.
OSIs rapport hade inte presenterats i målet och de uppgifter
som hade lämnats om utredningen var knapphändiga. Inget
tydde på att utredningen om Edwards handlande hade tillförts
något nytt eller blivit närmare klarlagt genom åtgärderna
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OSI vidtagit. Edward hade inte heller under utredningen
konfronterats med nya uppgifter eller kontaktats i saken
varken av bolaget eller OSI. Arbetsdomstolen ansåg inte
att det var visat att den utredning OSI bedrivit fram till den
4 oktober var nödvändig för att bolaget skulle kunna ta
ställning till Edwards handlade och det hade således inte
varit försvarbart för bolaget att avvakta utredarnas rapport.
Bolaget ansågs haft kännedom om Edwards handlande redan
under juli 2013. Underrättelsen om det tilltänkta avskedet
som lämnades 2 december 2013 hade lämnats för sent och
händelserna i juli kunde inte läggas till grund för avskedet.
Avskedet ogiltigförklarades och det allmänna skadeståndet
till Edward bestämdes till 125 000 kronor.
Kommentar: Enligt 18 § 2 stycket LAS får ett avskedande
inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren
har känt till mer än två månader innan underrättelse om
avsked lämnats. Den avgörande tidpunkten är när det som
läggs arbetstagaren till last blivit känt för arbetsgivaren.
I fall som är svåra att överblicka är utgångspunkten att
arbetsgivaren får utreda saken så långt som det behövs
för att arbetsgivaren ska kunna ta ställning till det aktuella
agerandet och tvåmånadersfristen börjar löpa när arbetsgivarens utredning nått detta stadium, dvs. när de närmare
omständigheterna blivit utredda.
I målet framhåller Arbetsdomstolen att det faktum att en
arbetsgivare uppdrar åt en formellt sett fristående enhet att
utreda omständigheterna kring en arbetstagares agerade
inte utan vidare medför att arbetsgivaren kan avvakta utredarens rapport. I sådant fall måste arbetsgivaren, på samma
sätt som om det varit en rent intern utredning, få anses ha
kännedom om de omständigheter som framkommer och
fortlöpande kunna ta ställning till när utredningsmaterialet
anses vara tillräckligt.

3

Ogiltig konkurrensklausul
FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

(AD 2015 nr 8)

Konkurrensklausul som innebar att revisor skulle
utge ersättning till den tidigare arbetsgivaren för
inkomst från kunder i den senare anställningen
ansågs ogiltig enligt avtalslagen.
En revisor slutade sin anställning hos en arbetsgivare och
började en anställning hos en annan arbetsgivare. Revisorn
och den första arbetsgivaren hade träffat ett avtal med en
konkurrensklausul. Enligt klausulen skulle revisorn till den
första arbetsgivaren, under två år efter anställningens upphörande, betala 35 procent av de intäkter han får från de
kunder han var kundansvarig för hos den första arbetsgivaren.
Arbetsdomstolen ansåg att klausulen grundande sig i ett av
arbetsgivaren berättigat intresse, dvs. att skydda befintliga
kundrelationer. Mot bakgrund av omfattningen av klausulen och ersättningens storlek om 35 procent av intäkterna
(vilket motsvarande drygt 10 månadslöner) innebar dock
klausulen en icke marginell begränsning av arbetstagarens
möjligheter att verka som revisor. Vidare fick revisorn ingen
kompensation från den första arbetsgivaren under den
tvååriga bindningstiden. Revisorns lön och övriga villkor
i den tidigare anställningen hade inte heller anpassats till
den begränsning som konkurrensklausulen innebar. Vid
en helhetsbedömning kom Arbetsdomstolen fram till att
klausulen var oskälig enligt 38 § avtalslagen och således
inte skulle tillämpas.
Kommentar: På stora delar av arbetsmarknaden regleras
konkurrensklausuler genom 1969 års överenskommelse
angående begränsning av konkurrensklausuler. Överenskommelsen gäller mellan Svenskt Näringsliv å ena sidan
och Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna å andra
sidan (dåvarande SAF respektive SIF, CF och SALF). I målet
ansåg ingen av parterna att de omfattades av 1969 års
överenskommelse. 1969 års överenskommelse gäller dock
för våra medlemsföretag och reglerar förutsättningarna för
användande av konkurrensklausuler samt innehåller text
för formulering av konkurrensklausul. För mer information,
se 1969 års överenskommelse som finns på vår webbplats:
livsmedelsforetagen.se/medlem/dokument/kollektivavtal
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ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljö och psykisk ohälsa
Samband mellan
arbetsmiljö och
depression respektive
utmattningssyndrom
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har
presenterat en rapport om sambandet mellan en rad
faktorer i arbetsmiljön och depressionssymtom, respektive sambandet mellan faktorer i arbetsmiljön och
symtom på utmattningssyndrom. Enligt rapporten är
symptom på depression och utmattningssyndrom mindre vanliga i fall där de anställda har goda möjligheter
till kontroll i arbetet och behandlas ”rättvist”.
Rapporten, som presenterades februari 2014, visar
följande:
• Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav,
utvecklar mer depressionssymtom.
• Personer som upplever bristande medmänskligt stöd (från
arbetsledning och kollegor) i arbetsmiljön utvecklar mer
symtom på depression och utmattningssyndrom än andra.
De som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete
utvecklar mer depressionssymtom än andra, men det går
inte att avgöra om det finns något motsvarande samband
för symtom på utmattningssyndrom.
• Personer som upplever att de har pressande arbete eller en
arbetssituation där belöningen upplevs som liten i förhållande
till ansträngningen utvecklar mer symtom på depression
och utmattningssyndrom än andra. Detta gäller även för
dem som upplever osäkerhet i anställningen, till exempel
en oro för att arbetsplatsen ska läggas ner.
• Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i
lika hög grad depressionssymtom respektive symtom på
utmattningssyndrom.
Rapporten hittar du på länken nedan
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom/
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Arbeta med den psykosociala arbetsmiljön nära
verksamheten, produktionen, ledarna och
arbetstagarna.
Ett led i arbetet med den psykosociala arbetsmiljön är
att identifiera risker kopplade till just den psykosociala
arbetsmiljön i det vardagliga arbetet samt att vidta
lämpliga åtgärder på ett tidigt stadie.
Medarbetarenkäter
Ett användbart strategiskt verktyg i arbetsmiljöarbetet
är medarbetarenkäter. Dessa enkäter är även bra för att
identifiera risker i den psykosociala arbetsmiljön och därtill lämpliga åtgärder. Enkäterna innehåller dock normalt
sett ett stort antal frågor och kräver ofta en relativt stor
arbetsinsats. Detta leder till att dessa undersökningar
vanligtvis utförs max en gång per år eller i vissa verksamheter ännu mer sällan.
Skyddsronder
Ett ytterligare verktyg för identifiering av risker och lämpliga åtgärder, som utgör en del i den löpande vardagliga
verksamheten, är skyddsronderna. Ronderna har ofta
sitt fokus på den fysiska arbetsmiljön men de kan och
bör utökas så att även psykosociala faktorer och risker
identifieras. Till exempel kan befintliga ”fysiska” skyddsronder kompletteras med några få frågor och som kan
kopplas till den psykosociala arbetsmiljön. Dessa frågor
kan besvaras anonymt av arbetsgruppen där skyddsronden ska genomföras. Risker som är identifierade genom
enkätsvaren och den ”fysiska” skyddsronden ska sedan
riskbedömas, föras in i enhetens handlingsplan, åtgärdas
och följas upp i samverkan med skyddsombuden.
Genom att utveckla skyddsronderna till att också omfatta
den psykosociala arbetsmiljön ges förutsättningar för att
ämnet om den psykosociala arbetsmiljön kommer upp på
agendan kontinuerligt och förhoppningsvis med kortare
intervall. Dessutom får cheferna närmast verksamheten,
tillsammans med sina arbetstagare och skyddsombud, en
aktiv roll i att identifiera eventuella risker – kopplade både
till den fysiska och psykosociala arbetsmiljön - och snabbare åtgärda dessa.
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Olyckor inom Livsmedelsindustrin
När en arbetsgivare får kännedom om en arbetsskada måste arbetsgivaren, enligt bestämmelser i Socialförsäkringsbalken, anmäla arbetsskadan. Skadan kan enkelt anmälas via www.anmalarbetsskada.se som är
Arbetsmiljöverkets och Försäkringskassans gemensamma webbportal. Arbetsmiljöverkets egen hantering av de
anmälda skadorna utförs därefter i informationssystemet för arbetsskador, ISA.
Arbetsskador anmälda till Arbetsmiljöverket indelas i fyra olika arbetsskadetyper
1. Arbetsolycka med sjukfrånvaro. Definieras som plötslig händelse, fysisk eller psykisk skada som inträffat på arbetsplatsen eller på annan plats där den skadade vistas i eller för sitt arbete. Denna skada medför sjukfrånvaro. Arbetsolyckor
med sjukfrånvaro motsvarar cirka 30 % av alla arbetsskadeanmälningar det senaste decenniet.
2. Arbetsolycka utan sjukfrånvaro. De motsvarar cirka hälften av alla arbetsskadeanmälningar det senaste decenniet och
har successivt ökat. Kallas ofta nollolyckor.
3. Arbetssjukdom. Arbetsskada som uppkommit genom annan skadlig inverkan än genom arbetsolycka. Exempelvis genom
återkommande ensidiga rörelser eller psykiskt påfrestande förhållanden i arbetet.
4. Färdolycka till och från arbetet men INTE under arbetets utförande.
Den statistik som Arbetsmiljöverket har möjlighet att presentera på branschnivå är dock endast statistik kopplad till punkt
1 ovan, dvs. till arbetsskadetypen ”Arbetsolycka med sjukfrånvaro”. Anledningen till att endast denna statistik kan presenteras på branschnivå är att det bara är denna arbetsskadetyp och anmälan som kodas på Arbetsmiljöverket. I och med
att den kodas på Arbetsmiljöverket kan uppgift lämnas om bransch, arbetsställe, yrkestillhörighet, exponeringsfaktor etc.

Livsmedelsindustrin har en nollvision för olyckor
Med Livsmedelsindustrins hållbarhetsmanifest som grund kommer nu Livsmedelsföretagen arbeta fram en handlingsplan
med åtgärder för en nollvision av olyckor inom vår bransch. Arbetet kommer att ske i samverkan med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) centralt och med er medlemsföretag. Vår ambition är att handlingsplanen med åtgärder ska komplettera det
arbete som ni redan i dag bedriver för att minimera risken för olyckor i era verksamheter. Vi kommer kontinuerligt informera
er om arbetet med handlingsplanen, bland annat genom Arbetsgivarnytt.
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Olyckor och sjukdomar i Livsmedelsbranschen
– anmälda till Arbetsmiljöverket
Inom livsmedelsbranschen finns totalt 52 360 förvärvsarbetande, uppdelat på 20 087 kvinnor och 32 273 män (2012 års
uppgifter). När man ser till den s.k. relativa frekvensen, vilken visar antal fall av olyckor per 1000 förvärvsarbetande
inom livsmedelsbranschen, har antalet olyckor ökat något för män under perioden 2009-2013. För kvinnor har antalet
olyckor legat på en i princip oförändrad nivå under perioden. När det gäller anmälda sjukdomar har den relativa
frekvensen ökat något för både män och kvinnor.

Den mest olycksdrabbade delbranschen är slakteri och köttvaruindustrin. Resterande delbranscher ligger i nivå med
övrig tillverkningsindustri.

Orsaksfaktorer och drabbade yrkesgrupper
Olyckor
Inom slakt- och köttvaruindustrin är olyckorna orsakade av främst knivar men även av fall, maskiner och transportutrustning. Drabbade yrkesgrupper inom denna delbransch är slaktare, styckare och maskinoperatörer.
Inom övriga delbranscher är olyckorna orsakade av fall, maskiner och truckar. Drabbade yrkesgrupper är främst maskinoperatörer, lagerassistenter, lastbilschaufförer och truckförare.
Arbetssjukdomar
Inom samtliga delbranscher består arbetssjukdomarna av belastningsrelaterade skador och orsakerna är främst lyft
och repetitivt arbete.
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VÅRENS KURSER

Höstens kurser
Avslutningsvis vill vi passa på att presentera höstens kurser. Gå in redan nu på vår webbplats och anmäl dig!

Kurs i arbetsrätt i oktober
Under två dagar får du som arbetar som personalchef, VD eller på annat sätt ansvarar för personalfrågor stifta
bekantskap med de vanligaste lagarna som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och anställd/fackförening. I
kursen knyts an till de kollektivavtal som gäller för Livsmedelsföretagens medlemsföretag.
Kursen består av korta genomgångar av lagar och avtal som varvas med grupparbeten. Lagarna gås igenom utifrån
en praktisk infallsvinkel och exempel ges ur Arbetsdomstolens praxis. De regler som särskilt behandlas är medbestämmandelagen och de regler som rör anställnings ingående och uppsägning. Även ledighetsregler och relationer
till de fackliga organisationerna kommer att behandlas. I samband därmed kommer bl.a. förtroendemannalagen
att tas upp. Kursledare är förhandlare på Livsmedelsföretagen.
När:
Var:

14-15 oktober 2015
Yasuragi, Hasseludden

Förhandlingskurs i november
Välkomna på förhandlingskurs den 11-12 november 2015. Kursen riktar sig främst till er på medlemsföretagen
som genomför och deltar i lokala MBLförhandlingar på arbetsplatserna.
Syftet med kursen är att ge er som förhandlar både teoretiska och praktiska kunskaper om förhandling. Vi går också
igenom regelverket i medbestämmandelagen, förtroendemannalagen och våra kollektivavtal.
Kursen hålls av förhandlare från Livsmedelsföretagen som har stor praktisk erfarenhet av förhandlingar. En betydande del av tiden ägnas åt diskussioner, praktiska exempel samt rollspel. För att få ut så mycket som möjligt
av utbildningen bör du gått vår kurs i Arbetsrätt eller ha motsvarande kunskaper om arbetsrätt och kollektivavtal.
När:
Var:

11-12 november 2015
Hotel Skansen, Båstad

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i november
För att bättre möta framtida behov och krav behöver chefer och ledare grundläggande arbetsmiljökunskaper med
betoning på det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kursdagarna ger kunskaper om lagar och bestämmelser kring
arbetsmiljö och säkerhet, samt en större förståelse för arbetsmiljöns betydelse för individen och företaget. Under
kursen ges också praktiska tips som gör det lättare att förbättra arbetsmiljöarbetet.
Utbildningen riktar sig till högre chefer, personal i arbetsledande ställning, personalansvariga och arbetsgivarrepresentanter i skyddskommitté eller motsvarande. Kursledare är arbetsmiljörådgivare respektive förhandlare på
Livsmedelsföretagen.
När:
Var:

17-18 november 2015
Yasuragi, Hasseludden

Mer information om kurserna samt information om priser, anmälan m.m. hittar du på vår webbplats:
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/seminarier-och-utbildningar/
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ARBETSGIVARNYTT
I ArbetsgivarNytt informerar Livsmedelsföretagen fortlöpande om nyheter inom
arbetsrätt och Arbetsdomstolens domar sammanfattas och kommenteras.
ArbetsgivarNytt kommer ut med ca 7 nummer per år.

Redaktör för ArbetsgivarNytt: Linnéa Eriksson, Livsmedelsföretagen

KONJUNKTURBREVET
Detta nyhetsbrev ger en lägesrapport över marknadsförutsättningarna för den
svenska livsmedelsproduktionen samt redovisar utfallet i vår återkommande
konjunkturenkät, vilken går ut till ett urval av medlemsföretagen. Konjunkturbrevet
publiceras minst två gånger per år och är kostnadsfritt för alla Livsmedelsföretagens
medlemsföretag. Du som är intresserad meddelar det enklast genom ett mail till
medlem@li.se med angivande av din e-post samt nyhetsbrevets namn.

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER
På Facebook: www.facebook.com/livsmedelsforetagen och på Twitter: @livsmedel

Box 556 80, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm
08-762 65 00
info@livsmedelsforetagen.se

