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För hand lings pro to koll

Mån da gen den 1 juni 1987 med änd ring ar ons da gen
den 24 juli 1996

Par ter Fas ti go, Fas tig hets brans chens Ar bets gi va ror ga ni sa -
tion

Fas tig het sans täll das För bund
Kom mu nal, Svens ka Kom mu na lar be ta re för bun det
SIF, Svens ka In dus tri tjäns te man na för bun det
Le dar na
CF, Sve ri ges Ci vi ling en jörs för bund
AF, Ar ki tekt För bun det
SKTF
In dus tri fack et (änd ring ar an tag na 1996-11-12)

Ären de Öve rens kom mel se om förslags verk sam het

1. Upp gö rel se

Par ter na kon sta te rar att upp gö rel se träf fas om bi lag da av tal.

2. Främ jan de av för slags verk sam he ten

Par ter na är ense om vik ten av vid gad och för ny ad för slags verk -
sam het. För att främ ja en så dan ut veck ling och för att un der lät ta
den lo ka la til lämpningen är det par ter nas av sikt att ta fram en ge -
men sam sam man ställ ning av ex em pel på fram gångs rik för slags -
verk sam het i oli ka fö re tag.

3. Tvis ter om av ta let

Tvis ter om tolk ning el ler til lämpning av det ta av tal ska be hand las
en ligt den för hand lings ord ning som gäl ler för av tal om Sam ver -

1



kan i fas tig hets bran schen mel lan par ter na. Tvist kan av part för
slut ligt av gö ran de hänskju tas till Skil je nämn den för rätt stvis ter
en ligt Sam ver kansav ta lets § 6. I er sätt nings frå gor ska dock tvist,
in nan den hänskjuts till Skil je nämn den, först fö ras till Fas tig hets -
bran schens Sam ver kans råd, som äger avge re kom men da tion till
lös ning av tvis ten. Par ter na är över ens om att MBLs reg ler om
tolk nings fö re trä de inte til lämpas på det ta av tal.

An märk ning ar

Det ta av tal för ut sät ter skä lig hets be döm ning ar i ett an tal er sätt nings frå gor
vil ka en dast i ringa grad läm par sig för for mell tvis te lös ning utan för fö re ta -
get. Par ter na är över ens om att om oenig het i en er sätt nings frå ga kvar står
ef ter lo ka la och cen tra la för hand ling ar, ska frå gan fö ras till Fas tig hets -
bran schens Sam ver kans råd, som äger avge re kom men da tion till lös ning av
tvis ten men som för ut sätts fö re trä des vis ge nom för hand lings med ver kan bi -
stå par ter na för att söka lösa tvis ten.

Par ter na är över ens om att den tids frist inom vil ken skil je dom en ligt la gen
om skil je män 18 § ska med de las, ska vara den som skil je nämn den i det en -
skil da fal let be dö mer er for der lig. 

4. Gil tig hets tid

Av ta let gäl ler från och med den 1 ok to ber 1996 med en upp säg -
nings tid av tre må na der.

Fas ti go
Mag nus Ken del

Fas tig hets
An ders Eriks son

Kommunal
Jör gen Lans

SIF
Hans Eriks son

Le dar na
Bör je Ham mar ström

CF 
Lars Gar ne fält

AF
Stu re Åström

SKTF
Lars En roth

In du stri fack et
Ray Ols son
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Av tal om för slags verk sam het

§ 1. All män in rikt ning

I Sam ver kansav ta let an ges bland an nat att ge nom en stän dig ut -
veck ling främ jas fö re ta gets lön sam het och de an ställ das an ställ -
ningstrygg het. Det lig ger där med i par ter nas in tres se att med ver -
ka till ett så kre a tivt och ut veck lan de ar betskli mat som möj ligt i
fö re ta get.

Även om sto ra de lar av idéut veck ling en mås te ske inom ra men
för den or di na rie or ga ni sa tio nen och inom ra men för många an -
ställ das ar bets upp gif ter, är det där ut över an ge lä get att alla an ställ -
da ges möj lig het att kom ma med för slag som ut veck lar fö re ta get.
Möj lig het att med ver ka med idé er och för slag i fö re ta gets verk -
sam het har ock så stor be ty del se för den an ställ des egen ut veck -
ling. Där för har det i Sam ver kansav ta let be to nats att de an ställ das 
sam la de kun nan de ut gör en vik tig till gång för fö re ta get. Alla an -
ställ da bör så le des – en skilt el ler i grupp – sti mu le ras att ak tivt
del ta i pro blem lös nings ar be tet i fö re ta get.

Par ter na är ense om att en ak tiv för slags verk sam het är en vik tig
del i ar be tet att ut veck la fö re ta gets verk sam het. Än da måls en li ga
or ga ni sa tions- och er sätt nings for mer samt åt gär der som sti mu le rar 
de an ställ das in tres se att med ver ka med idé er och för slag är vik ti -
ga in slag i en så dan verk sam het. För slags verk sam he ten är ock så
en na tur lig ut veck ling av sam ar be tet mel lan fö re tags led ning och
an ställ da.

§ 2. Av ta lets gil tig het

Mom  1. Det ta av tal gäl ler i fö re tag med minst 25 an ställ da. I
öv ri ga fö re tag gäl ler det om de lo ka la par ter na är ense där om.

Kom men tar
Par ter na är ense om att för slags verk sam het har stort vär de och
kan vara av be ty dan de in tres se även i fö re tag med fär re än 25 an -
ställ da.
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Mom  2. Om ar bets gi va ren el ler de fack li ga or ga ni sa tio ner na så
be gär, för hand lar de lo ka la par ter na om til lämpning och an pass -
ning av reg ler na i det ta av tal till för hål lan de na i fö re ta get.

Kom men tar
Lo ka la över ens kom mel ser om för slags verk sam het som re dan finns 
och som en ligt de lo ka la par ter na fun ge rar väl bör be hål las och
om er for der ligt an pas sas och ut veck las. För så dan an pass ning
gäl ler de upp säg nings reg ler man lo kalt är enig om el ler om så da -
na reg ler sak nas, en upp säg nings tid av tre må na der.

§ 3. Or ga ni sa tion och hand lägg ning

För slags verk sam he ten är en ge men sam an ge lä gen het för fö re tags -
led ning en och de lo ka la fack li ga or ga ni sa tio ner na. Lo kal över ens -
kom mel se bör träf fas om hur in läm ning, re gi stre ring, be kräf tel se, 
ut red ning och be döm ning av för slag or ga ni se ras.

Par ter na är över ens om att be hand ling av för slag ska ske i prak -
tis ka och de cent ra li se ra de for mer och med hän syn till lo ka la för -
hål lan den. Om för slags kom mit té in rät tas bör den na i förs ta hand
sva ra för sam ord ning och po licy. Den lö pan de hand lägg ning en av 
för slagsä ren den bör ske i fö re ta gets lin je or ga ni sa tion ge nom sam -
råd mel lan an sva rig chef och lo kal fack lig fö re trä da re.

§ 4. För slags verk sam he tens om fatt ning

Mom  1. De an ställ da har rätt att läm na för slag som av ser för -
bätt ring av ar bets me to der, tek nik, mil jö, ener gi hus håll ning el ler
el jest främ jar goda för hål lan den och jäm ställd het i ar be tet. Fle ra
för slags stäl la re kan läm na för slag ge men samt. Ar bets gi va ren be -
slu tar om för slag ska an tas till ge nom fö ran de.

Kom men tar
Ett för slag ska ange dels att nå gon ting går att för bätt ra, dels hur
för bätt ring en ska åstad kom mas. För slag ska in ne bä ra nå got nytt i 
det fö re slag na sam man hang et.
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Mom  2. Det ta av tal gäl ler ej för slag som ska be hand las en ligt
lag om rätt till ar bets ta ga res upp fin ning ar el ler av ta let Fas ti -
go–SIF/ SKTF/Le dar na/ CF/AF om ar bets ta ga res upp fin ning ar.
Om inom ra men för för slags verk sam he ten, ar bets gi va ren mot tar
för slag som kan be dö mas vara pa ten ter bar upp fin ning, ska ar bets -
gi va ren iakt ta så dan var sam het i hand lägg ning en av ären det att
sek re tes sen kring upp fin ning en be va ras.

Kom men tar till § 3 och 4
Fack lig re pre sen tant har vid med ver kan i sam råd, för slags kom -
mit té el ler an nan form, rätt att hänskju ta frå ga till för hand ling
en ligt Sam ver kansav ta lets § 6.

§ 5. Er sätt ning sprin ci per

Mom  1. Ar bets gi va ren be slu tar ef ter sam råd med lo kal fack lig
fö re trä da re om er sätt ning en ligt ned an stå en de reg ler el ler de er -
sätt nings reg ler var om lo kal över ens kom mel se träf fats.

Mom  2. För slag som ar bets gi va ren ut nytt jar be rät ti gar till er -
sätt ning ba se rad på det eko no mis ka el ler prak tis ka vär det för sla -
get har för fö re ta get. 

För för slag som fal ler helt inom ra men för det egna ar be tet el ler
inom ra men för sär skilt upp drag ut ges dock nor malt ing en er sätt -
ning. Mot sva ran de gäl ler för slag som kom mer fram inom pro jekt -
grupps el ler kom mit tés ar be te.

När ett för slag så lun da lig ger ovan för de kva li fi ka tions krav ar be -
tet el ler be fatt ning en ifrå ga stäl ler, är för slags stäl la ren be rät ti gad
till er sätt ning. Vi da re gäl ler att för slags stäl la ren all tid är be rät ti -
gad till er sätt ning när ett för slag lig ger helt utan för för slags stäl la -
rens be fatt ning. I det fall ett för slag del vis fal ler utan för ra men
för det egna ar be tet el ler sär skilt upp drag bör jäm kad er sätt ning
ut ges.

Kom men ta rer
Par ter na är ense om att det är an ge lä get att man i fö re ta get har
en po si tiv syn på för slags verk sam he ten, att fler ta let an ställ da ser
det som me nings fullt att kom ma med för slag till för bätt ring ar. Det 
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fak tum att vis sa an ställ da har till upp gift att ut veck la idé er och
lösa prob lem ute slu ter inte möj lig he ten för dem att få er sätt ning
för för slag, som lig ger utan för det egna ar be tet el ler be fatt ning en.
För för slag fram tag na inom ut veck lings grup per/kva li tets cirk lar
ut ges, med be ak tan de av ned an stå en de fak to rer, re du ce rad er sätt -
ning. Om stän dig he ter som bör be ak tas vid be stäm man det av re -
duk tio nens stor lek är om för sla get ta gits fram på grup pens eget
ini ti a tiv el ler ej, kost na der för grup pens ar be te, vil ken hjälp fö re -
ta get bi dra git med vid fram tag ning av för sla get, i vil ken grad för -
sla get fal ler utan för grupp med lem mar nas egna ar bets upp gif ter
samt om kom pen sa tion ut ges på an nat sätt.

Mom  3. För för slag som ger en eko no miskt be räk nings bar re -
sul tat för bätt ring ut ges er sätt ning mot sva ran de hälf ten av förs ta
årets re sul tat för bätt ring ef ter av drag för av skriv ning ar och ut -
veck lings kost na der hän för li ga till det ta år.

Kom men tar
För för slag som med för sär skilt sto ra re sul tat för bätt ring ar kan re -
du ce rad er sätt nings ni vå til lämpas.

Om stän dig he ter som här vid bör be ak tas är om verk sam he ten har
hög ka pi talin ten si tet el ler in ne bär pro duk tion i läng re se ri er.

Mom  4. För för slag vars eko no mis ka vär de inte kan be räk nas
bör skä lig er sätt ning ut ges, ba se rad på för sla gets prak tis ka vär de
för fö re ta get och för slags stäl la rens in sats.

Kom men tar
Om ta bel ler, ska lor el ler lik na de hjälp me del an vänds för be döm -
ning av för slags prak tis ka vär de får des sa inte ut for mas så att er -
sätt nings be lop pets stor lek i för väg max i me ras.

Mom  5. Om ar bets gi va ren av vi sar ett för slag men ändå vid ett
se na re till fäl le inom tre år be slu tar att ut nytt ja för sla get ska för -
slags stäl la rens rätt till er sätt ning kvar stå.
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Mom  6. För slags stäl la ren har rätt att be gä ra om pröv ning av er -
sätt ning inom två år från ur sprung ligt be slut om så dan er sätt ning
om det i ef ter hand vi sar sig att den na har be räk nats på grund val
av an ta gan den som vä sent li gen av vi ker från fak tis ka för hål lan den.

§ 6. Er sätt ning vid vid gad til lämpning

Mom  1. Om ett för slag ut nytt jas vid en an nan driftsen het inom
fö re tag/kon cern än den där för slags stäl la ren är an ställd och det ta
inte be ak tas när er sätt ning en ur sprung li gen fast ställ des, ska för -
slags stäl la ren er hål la yt ter li ga re er sätt ning en ligt er sätt ning sprin -
ci per na i § 5.

Mom  2. För för slag som ger ar bets gi va ren in täk ter från an -
vänd ning utan för fö re ta gets/kon cer nens egen verk sam het bör skä -
lig er sätt ning ut ges.
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