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SEPTEMBER
2015 – Nr 5

Anmäl dig till höstens arbetsgivar- 
träffar! Vid träffarna får medlems-
företagen information om och möj-
lighet att lämna synpunkter till oss på  
Livsmedelsföretagen inför nästa års 
kollektivavtalsförhandlingar. Utöver 
kommande avtalsrörelse är huvudtemat  
rehabilitering. Vi kommer även ta upp 
aktuella arbetsrättsliga ämnen och  
arbetsmiljöfrågor. 

Tiden för träffarna är kl 13.00 – 16.30. Som 
tidigare håller vi träffarna på sju orter runt om 
i landet, i höst på följande datum och ställen.

Malmö den 6 oktober, Näringslivets Hus, 
Jörgen Kocksgatan 1 B

Skövde 6 oktober, Scandic Billingen, 
Trädgårdsgatan 10 

Stockholm 7 oktober, Näringslivets Hus, 
Storgatan 19

Örebro 7 oktober, Elite Stora Hotellet, 
Drottninggatan 1

Göteborg 8 oktober, Elite Park Avenue,  
Kungsportsavenyen 36

Växjö 8 oktober, Näringslivets Hus,  
Kungsgatan 1 B

Skellefteå 13 oktober, Stadshotellet,  
Stationsgatan 8

Anmälan görs senast tre dagar innan  
respektive tillfälle till medlem@li.se eller till 
Inger.Wahlstrom@li.se.  
Deltagandet är kostnadsfritt.

Arbetsgivarträffar – uppstart inför 
Avtalsrörelsen 2016 och rehabilitering
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Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares 
uppfinningar och skiljenämnd. 
Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har den 2 juli 2015 träffat följande tre nya avtal:

 - Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal,

 - Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar, och

 - Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausultvister

Avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal ersätter 1969 års avtal om konkurrensklausuler 
i tjänsteavtal. Avtalet gäller för konkurrensklausuler som överenskommits från och med 1 december 2015 eller 
senare. 

Avtalet om rätten till arbetstagares uppfinningar ersätter 1994 års avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar. 
Avtalet gäller uppfinningar som anmälts till arbetsgivaren från och med den 1 december 2015 eller senare.

Avtalet om skiljedomsregler är helt nytt. En tvist om en konkurrensklausul ska prövas enligt avtalet om konkurren-
sklausulen träffats den 1 december 2015 eller senare. 

De tre avtalen ska antas av förbunden å ömse sidor, vilket innebär att de ska antas av oss, dvs Livsmedelsföreta-
gen, respektive våra fackliga motparter inom PTK området, dvs Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna. Därefter 
träder avtalen i kraft den 1 december 2015.  När vi på Livsmedelsföretagen antagit avtalen kommer vi återkomma 
med ytterligare information om dessa i form av ett cirkulär.
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Fackets passivitet under 
semestertider gjorde att 
arbetstagarens  
ogiltighetstalan var 
preskriberad. 
   
   (AD 2015 nr 34) 

Den 11 juni 2014 sades Penny upp från sin anställning 
på ett universitet på grund av personliga skäl. Den 10 
september 2014 väckte Pennys talan mot universitetet 
och yrkade ogiltigförklaring av uppsägningen. Uni-
versitetet hävdade att Pennys talan var preskriberad. 
Frågan var således om talan hade väckts för sent, dvs 
om den hade väckts senare än två veckor från det att 
tvisteförhandlingen hade avslutats.

Av målet framgick att Pennys arbetstagarorganisation hade 
begärt tvisteförhandling den 13 juni 2014. Från den 16 juni 
och under flera veckor hade universitetet försökt, genom mail 
och telefon, få till stånd tvisteförhandlingen. Arbetstagar-
organisationen återkom endast en gång, den 4 juli, då man 
angav att kansliet i stort sett är stängt under sommaren 
och föreslog förhandling vecka 33 via telefon. Universitet 
vidhöll den 10 juli men arbetstagarorganisationen återkom 
inte. Universitetet kallade vidare till förhandling som kunde 
hållas på telefon vid två tillfällen antingen den 10 juli eller 
den 11 juli. 

Den 21 juli skickade universitetet ett mail som ett sista 
försök att kalla till förhandling den 23 juli. I mailet angavs att 
om kontakt inte skulle nås ansåg man att man fullgjort sin 
förhandlingsskyldighet. Arbetstagarorganisationen återkom 
inte och någon förhandling hölls inte.

Den 14 augusti återkom arbetstagarorganisationen och angav 
att förhandling inte hade ägt rum. En tvisteförhandling hölls 
den 19 augusti där universitetet hävdade att arbetstagar-
organisationen förbrukat sin möjlighet till förhandling och 
förlorat sin rätt att väcka talan om ogiltigförklaring av up-
psägningen.

Arbetsdomstolen framhöll att LAS bygger på att frågor om 
uppsägningars ogiltighet ska behandlas skyndsamt och att, 
enligt det så kallade huvudavtalet (vilket även är tillämpligt 
för oss på Livsmedelsområdet), förhandling ska hållas 
inom två veckor från framställan om parterna inte kommer 
överens om annat. Vidare framhöll domstolen att det inte 
är ursäktligt att en facklig organisation inte har rutiner för 

att bevaka en förhandlingsframställan under semestertider. 

Enligt domstolens mening hade den fackliga organisationen 
genom sin passivitet inte medverkat till att få till en snabb 
hantering av frågan i enlighet med lag och huvudavtalet. 
Organisationen hade inte ens reagerat på kallelsen till 
förhandling den 23 juli. Organisationens passivitet och brist 
på agerande gjorde att Universitetet måste haft fog för 
uppfattningen att den fackliga organisationen inte längre 
önskade förhandla om saken. Universitetet hade gjort vad 
som kan krävas för att få till stånd en förhandling och hade 
fullgjort sin förhandlingsskyldighet. 

Förhandlingen fick anses avslutad den 23 juli. Då talan 
väcktes först den 10 september, vilket var mer än två veckor 
efter att förhandlingen avslutades, var talan preskriberad. 

Förhandlingsskyldighet 
enligt 38 § MBL

  (AD 2015 nr 40)

Förhandlingsskyldighet - vid anlitande av entreprenör/
utläggning av TV-program till externt produktionsbolag 
- förelåg även om det inte fanns någon förbundsmedlem 
anställd just vid tiden för förhandlingsskyldighetens 
inträde. Informationen bolaget hade lämnat var inte 
tillräcklig. 
 
Frågan i målet var om ett TVbolag varit förhandlingssky-
ldigt enligt 38 § MBL (förhandling om vid inhyrning eller 
entreprenad) inför utläggning av ett TV-program till ett 
externt produktionsbolag, samt om bolaget i så fall hade 
uppfyllt sin informationsskyldighet enligt 38 § MBL genom 
den information som lämnades vid förhandlingen.

För att förhandlingsskyldighet enligt 38 § MBL ska föreligga 
krävs det normalt att den fackliga organisationen har någon 
medlem anställd hos arbetsgivaren. Domstolen konstaterade 
dock att anställningar av det aktuella fackförbundets medle-
mmar hade förekommit hos TVbolaget med sådan regelbun-
denhet att det hade förelegat en förhandlingsskyldighet enligt 
38 § MBL även om det inte fanns någon förbundsmedlem 
anställd just vid tiden för förhandlingsskyldighetens inträde. 
Bolaget hade således varit förhandlingsskyldigt enligt 38 § 
MBL.

Dock hade parterna haft en förhandling angående utläg-
gningen av TV-programmet varvid frågan var om TVbolaget 
i denna fullgjort sin förhandlingsskyldighet, dvs om bolaget 
i förhandlingen att lämnat den information som förbundet 
behövt för att ta ställning i frågan. Förbundet hade efter-

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN 

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN 
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frågat viss information bland annat om produktionsbolaget 
hade kollektivavtal med andra förbund, produktionsbolagets 
ägarförhållanden och de medverkandes anställning- eller 
uppdragsavtal, information som bolaget inte tillhandahöll.

Den information som TVbolaget lämnade vid förhandlingen 
var namn och organisationsnummer på bolaget som produk-
tionen skulle läggas ut på samt vilket program och vilka 
säsonger utläggningen avsåg. Att bolaget vid förhandlingen 
inte hade tillgång till viss, av förbundet efterfrågad, infor-
mation hade inte framförts vid själva förhandlingen. Några 
närmare diskussioner om den begärda informationen eller 
om utläggningen hade inte heller förts. Domstolen ansåg att 
den lämnade informationen inte var tillräcklig. Dock tog inte 
domstolen ställning till om bolaget varit skyldigt att lämna 
all den information som förbundet efterfrågat. Skadeståndet 
bestämdes till 50 000 kronor.

Kommentar: I fallet framhöll domstolen att syftet med 
förhandling enligt 38 § MBL är att möjliggöra för en facklig 
organisation att ta ställning till om vetorätten ska utövas 
vid inhyrning eller anlitande av entreprenör. I denna fråga 
har facket möjlighet att utöva vetorätt om åtgärden kan 
anses strida mot lag eller kollektivavtal. Den information 
som företaget lämnar vid förhandlingar enligt 38 § MBL ska 
således vara tillräcklig för att den fackliga organisationen 
ska ha möjlighet att bedöma om förutsättningar för att utöva 
vetorätten enligt 39 och 40 §§ MBL föreligger. 

För närmare genomgång av vilken information som företaget 
behöver lämna vid förhandling enligt 38 § MBL om inhyrn-
ing från bemanningsföretag, kan vägledning tas av AD 2012 
nr 26. I fallet från 2012 hade företaget lämnat information 
om 1) anledningen till den tilltänkta inhyrningen, 2) uppgift 
om max antal personer som skulle kunna komma att hyras 
in under aktuell tidsperiod (kvartal), 3) vilka funktioner 
(avdelningar) i verksamheten som skulle beröras, samt 
4) från vilka bemanningsföretag inhyrning skulle ske, dvs 
vilket bolag som skulle anlitas. Arbetsdomstolen ansåg att 
den lämnade informationen var tillräckligt. Notera dock att 
i normalfallet diskuteras i förhandlingen även frågan om 
bolaget som ska anlitas följer aktuella lagar och eventuella 
kollektivavtal som det är bundet av.

Kontakta gärna oss på Livsmedelsföretagen vid frågor eller 
funderingar kring regler om inhyrning från bemanningsföretag 
eller entreprenad och förhandlings- och informationsskyl-
digheten kopplat till dessa. 

Inte illojalt att sms:a  
tidigare arbetsgivarens 
kunder

  (AD 2015 nr 35)

En frisör bytte anställning och kontaktade några av den 
tidigare arbetsgivarens kunder bland annat genom sms och 
meddelade att hon hade bytt arbetsplats. Agerandet ansågs 
inte vara i strid varken mot lojalitetsplikten, företagshem-
lighetslagen eller aktuellt kollektivavtal.

Carmen var anställd av bolaget sedan 2011. Hon sade upp 
sig själv från sin anställning med sista anställningsdag den 
7 november 2013. Under sin anställning och till och med den 
6 december 2013 hade hon, via en applikation i sin telefon, 
tillgång till bolagets kundregister. I december började Car-
men jobba på en annan frisörsalong och i januari skickade 
hon sms till ett antal av bolagets kunder där det framgick 
att hon bytt salong från bolaget till den andra frisörsalongen.

Frågan var om Carmen hade brutit mot lojalitetsplikten i an-
ställningsavtalet och mot företagshemlighetslagen, samt mot 
en bestämmelse i kollektivavtalet om förbud mot att hänvisa 
till sin tidigare anställning i annonsering. Arbetsgivarparten 
hävdade bland annat att Carmen under anställningen tillgo-
dogjort sig uppgifter ur bolagets kundregister och utnyttjat 
dessa efter anställningens upphörande genom att ta kontakt 
med bolagets kunder. Detta bestreds av arbetstagarparten. 
Arbetstagarparten hävdade att Carmen själv letat upp kon-
taktuppgifterna på annat håll.

Domstolen konstaterade att kundregister typiskt sett anses 
vara företagshemligheter. Det var dock inte visat att Car-
men hade kontaktat mer än ett tiotal personer vilket enligt 
domstolen framstod som ett lågt antal med hänsyn till att 
applikationen hade gett tillgång till alla kunders uppgifter. 
Bolaget kunde inte heller visa att Carmen tillgodogjort sig 
uppgifter ur kundregistret vilket gjorde att Carmen inte hade 
brutit mot företagshemlighetslagen eller lojalitetsplikten.

Avseende frågan om brott mot annonseringsförbudet i kolle-
ktivavtalet kom domstolen fram till att bestämmelsen inte 
var tillämplig i fallet och att därför inte heller brott mot 
kollektivavtalet förelåg.

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN 
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Kunddatabas omfattades 
av katalogskyddet

  (AD 2015 nr 39)

I samband med att en anställd slutade sin anställning 
hos ett datakonsultföretag och påbörjade en ny an-
ställning hos konkurrerande bolag kopierade personen 
kunddatabasen hos den tidigare arbetsgivaren till sitt 
dropboxkonto. Uppgifterna i kunddatabasen omfattades 
av katalogskyddet i upphovsrättslagen och personens 
agerande var i strid mot 49 § upphovsrättslagen.

Marcus sade upp sig från sin anställning hos ett datakon-
sultföretag, bolag E, med sista anställningsdag den 14 
september 2012. Dagen efter började Marcus arbeta hos 
ett konkurrerande datakonsultföretag, bolag X. Den 3 juni 
förde Marcus över ett stort antal uppgifter från bolag Es 
kunddatabas till ett dropboxkonto som Marcus disponerade. 
Innehållet exporterades senare till en accessdatabas på 
dropboxkontot. Efter att Marcus börjat hos bolag X ändrades 
mappstrukturen och filerna lades i en mapp med namn X.

Frågan var bland annat om kunddatabasen, så som bolag 
E hävdade, utgjort ett upphovsrättsligt skyddat verk eller 
omfattades av det så kallade katalogskyddet enligt 49 § 
upphovsrättslagen. Frågan var även om Marcus genom 
överföringen av kunddatabasen brutit mot företagshem-
lighetslagen.

Domstolen kom fram till att bolag Es kunddatabas inte 
utgjorde ett upphovsrättsligt skyddat verk enligt 1 § up-
phovsrättslagen. Dock ansåg domstolen att kunddatabasen 
omfattades av det så kallade katalogskyddet i 49 § up-
phovsrättslagen då det arbete som lagts ner på att anskaffa, 
granska eller presentera informationen i databasen var 
en väsentlig investering.  Katalogskyddet innebär att den 
som framställt en katalog eller tabell i vilket ett stort antal 
uppgifter har sammanställts, eller som är resultatet av en 
väsentlig investering, är den ende som har rätt att framställa 
exemplar av verket och göra det tillgängligt för allmänheten. 

Att exportera uppgifter från kunddatabasen till filer på sitt 
dropboxkonto och sammanställa databasen i ny databas 
ansåg domstolen vara i strid med Marcus anställningsavtal. 
Vidare var agerandet även i strid mot 49 § upphovsrättslagen 
då Marcus ansågs ha framställt exemplar av kunddatabasen. 
Domstolen förbjöd Marcus vid vite om 200 000 kronor att 
framställa exemplar eller sprida kunddatabasen. Marcus 
ålades även att betala 50 000 i skadestånd för brott mot 
upphovsrättslagen. Bolag X ansågs däremot inte ha gjort 

intrång i upphovsrätten då det inte var visat att Marcus 
agerat för bolag Xs räkning.

Domstolen konstaterade att kunddatabasen utgjorde 
företagshemligheter. Utredningen talade dock för att 
Marcus varken själv använd uppgifterna i databasen eller 
gjort dem tillgängliga för andra. Marcus hade således 
inte röjt eller nyttjat bolag Es företagshemligheter. Brott 
mot företagshemlighetslagen förelåg därför inte. 

Kommentar: Så som framgår i domen är inte varje han-
tering av företagshemligheter skadeståndsgrundande 
enligt företagshemlighetslagen. Enligt lagen är endast 
röjande eller utnyttjande, dvs att avslöja hemligheten 
för annan eller att i verksamhet kommersiellt använda 
hemligheten, skadeståndsgrundande (7 § företagshem-
lighetslagen). Att röja eller utnyttja företagshemligheten 
omfattar inte förberedande åtgärder i syfte att senare 
avslöja eller använda hemligheten. I det aktuella fallet 
kom domstolen fram till att den anställde genom sin 
hantering av kunddatabasen inte hade röjt eller utnyttjat 
bolag Es företagshemligheter.

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN 
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Mindre allvarlig  
diskriminering av manlig 
forskare

  (AD 2015 nr 44) 

Diskriminering av manlig forskare som uteslutits från 
möjligheten att söka forskningsanslag, riktade till  
kvinnor, ansågs vara mindre allvarlig.

Ett universitet utlyste två meriteringsstöd, vilka syftade till att 
möjliggöra meritering till professor och att uppnå en jämnare 
könsfördelning inom professorskåren. Eftersom kvinnor var 
det underrepresenterade könet bland professorerna var 
stöden riktade till kvinnor. Staten medgav att den manliga 
lektorn Ted blev diskriminerad i samband med universitetets 
hantering av meriteringsstöden då Ted, i egenskap av man, 
uteslutits från möjligheten att ansöka om stöden. Staten gick 
med på att betala 25 000 kronor i diskrimineringsersättning 
till Ted. Diskrimineringsombudsmannen (DO), som förde 
Teds talan, ansåg dock att ersättningen borde vara högre 
och krävde att staten skulle betala 50 000 kronor.

Arbetsdomstolen konstaterade att diskrimineringsersättnin-
gen ska bestämmas så att den efter en helhetsbedömning i 
det enskilda fallet ger en rimlig kompensation till den drab-
bade utifrån allvaret i överträdelsen och dessutom bidrar till 
att motverka diskriminering i samhället.

Ted hade under flera år tilldelats forskningsanslag och han 
hade inte kunnat få någon annan form av forskningsmedel 
om han hade beviljats meriteringsstödet. Det hade inte 
påståtts att Ted hade kunnat få meriteringsstödet även om 
han getts möjlighet att ansöka om det. Konsekvenserna av 
universitetets lagöverträdelse var mycket begränsade för 
Teds del, även då meriteringsstödet hade kunnat ge honom 
en längre sammanhängande forskningstid. Ted hade också 
i egenskap av forskningshandläggare varit delaktig i fram-
tagandet av meriteringsstödet och han hade varit införstådd 
med att stödet i praktiken endast skulle vara tillgängligt 
för kvinnor. Universitet hade vidare inte haft någon vilja att 
kränka manliga forskare.

Då diskrimineringen av Ted således hade varit mindre allvarlig, 
och med beaktande av de preventiva effekterna, bestämde 
domstolen diskrimineringsersättningen till det medgivna 
beloppet 25 000 kronor.

FRÅN  ARBETSDOMSTOLEN 
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Arbetsmiljöns betydelse för 
hjärt- och kärlsjukdomar
Statens beredning för medicinsk och social utvärder-
ing (SBU) har publicerat en vetenskaplig rapport som 
beskriver arbetsmiljöns betydelse för uppkomsten 
hjärt-kärlsjukdomar. Rapporten ger oss kunskap som 
bör implementeras i våra verksamheter genom ett 
konkret och förebyggande arbetsmiljöarbete. 

Rapportens slutsats är följande:

Det finns ett samband mellan hjärtsjukdom och flera faktorer 
i arbetet. Följande grupper utvecklar hjärtsjukdom i något 
större utsträckning än andra: 

- de personer som upplever att arbetssituationen innebär 
små möjligheter att påverka sitt arbete i kombination med 
alltför höga krav, de som upplever sig ha låg kontroll över sitt 
arbete eller att arbetet är pressande och de som upplever 
en obalans mellan ansträngning och belöning

- personer som upplever att de har lågt stöd i arbetet, att de 
utsätts för orättvisor, att de har liten möjlighet till utveckling 
i arbetet eller osäkerhet i anställningen (till exempel en oro 
för att arbetsplatsen ska läggas ner) 

- personer som har nattarbete eller som arbetar långa 
arbetsveckor, samt

- de personer som utsätts för buller i sitt arbete

Det finns ett samband mellan stroke och några faktorer i 
arbetet. Följande grupper utvecklar stroke i något större 
utsträckning än andra: 

- personer som har låg kontroll över sitt arbete 

- personer som arbetar skift 

- personer som utsätts för buller i sitt arbete 

- personer som utsätts för joniserande strålning i sitt arbete

Det finns ett samband mellan högt blodtryck och några 
faktorer i arbetet. Följande grupper utvecklar högt blodtryck 
i något större utsträckning än andra:

- personer som upplever att arbetssituationen innebär små 

möjligheter att påverka arbetet i kombination med alltför höga 
krav och de som upplever en obalans mellan ansträngning 
och belöning 

- personer som arbetar skift

Åtgärder 
Enlig Töres Theorell, professor och ordförande i projektet, 
kan rapportens slutsats konkretiseras till följande: att ge 
de anställda en rimlig möjlighet att påverka sitt arbete, 
det är något som chefer och arbetsgivare bör jobba med. 
Arbetsgivare bör försöka begränsa förekomsten av att 
anställda jobbar långa arbetsdagar under lång tid, samt 
verka för att skapa en balans mellan anställdas ansträn-
gningar och belöning.

Andra förebyggande åtgärder är att arbetsgivare bör ge an-
ställda information om arbetet och verksamheten och låta 
anställda känna att deras synpunkter har ett värde. Vidare 
bör arbetsgivare arbeta för att det finns en relation mellan 
arbetsgivarens krav och den anställdes kontrollmöjligheter 
i arbetet.

Rapportens slutsats är egentligen inte något nytt. Utmaningen 
ligger i det praktiska arbetet – att konkretisera och imple-
mentera de vetenskapliga slutsatserna i arbetsmiljöarbetet 
på arbetsplatserna.

Länk till SBU och rapporten: http://www.sbu.se/sv/Public-
erat/Gul/Arbetsmiljons-betydelse-for-hjart-karlsjukdom/

Vid frågor eller funderingar kopplat till arbetsmiljöarbetet 
på arbetsplatsen, tveka inte att höra av dig till Livsmedels-
företagens arbetsmiljörådgivare Gunilla Wallin på e-mail: 
gunilla.wallin@li.se eller telefon: 08-762 65 04.

ARBETSMILJÖ
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Vårens avtalsförhandlingar - Avtal16.se

Livsmedelsföretagen och övriga förbund inom industrin 
har skapat en gemensam webbplats avtal2016.se inför 
avtalsrörelsen. Här finner du nyheter, fakta och debatt 
om avtal16. 

 
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 ha gått vår kurs i Arbetsrätt eller ha motsvarande 
kunskaper om arbetsrätt och kollektivavtal.

När: 11-12 november 2015 
Var: Hotel Skansen, Båstad 
Sista anmälningsdag: 27 september 2015

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön i 
november

Vår kurs i arbetsmiljö vänder sig främst till arbets-
givarföreträdare, till exempel chefer, ledare och HR-
personal. Vi går igenom lagar och andra bestämmelser 
om arbetsmiljö med betoning på det systematiska ar-
betsmiljöarbetet. Under kursen redovisas och diskuteras 
även relevanta rättsfall som belyser företagens straffrätt-
sliga ansvar med tonvikt på livsmedelsföretag. Vidare ger 
kursen kunskap om hur arbetsmiljöuppgifter fördelas i 
verksamheten, skyddsombudens och skyddskommitténs 
uppgifter samt kraven på hantering av tillbud och olyckor.

Kursen hålls av arbetsmiljörådgivare respektive förhan-
dlare från Livsmedelsföretagen med stor erfarenhet från 
arbetsmiljöområdet.

När: 17-18 november 2015 
Var: Yasuragi, Hasseludden 
Sista anmälningsdag: 5 oktober 2015

Mer information om kurserna samt information om priser, 
anmälan m.m. hittar du på vår webbplats: http://www.livs-
medelsforetagen.se/medlem/seminarier-och-utbildningar/

 
Välkommen till ALL-dagarna i november 
och december

ALL-dagarna vänder sig främst till dig som jobbar inom 
löneadministrationsområdet eller med därtill kopplade 
frågor. Under ALL-dagarna går vi igenom förändringar 
och nyheter inom bland annat socialförsäkrings-, skatte- 
och arbetsrättsområdet. Dagarna arrangeras av IKEM 
och Livsmedelsföretagen. Dagarna hålls på nio orter med 
första tillfälle den 20 november och sista tillfälle den 4 
december. För ytterligare information se vår webbplats: 
http://www.livsmedelsforetagen.se/medlem/kalender/
valkommen-till-all-dagarna-i-november-och-december/

Anmälan sker på IKEMs webbplats: http://www.ikem.se/
kurser-moten/all-dagar-avtal-lag-lon

ÖVRIGA NYHETER

HÖSTENS KURSER



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.

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

Box 556 80, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm

  08-762 65 00     info@livsmedelsforetagen.se

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


