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Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella 
organisation. Förbundet ska vara en självklar hemvist för alla 
läkare under hela karriären i både med- och motgång.

Läkarförbundets styrka ligger i att många av Sveriges läkare är 
anslutna till förbundet. Tillsammans är vi starka och kan 
påverka framtidens hälso- och sjukvård. Vi tror på svensk 
sjukvård och arbetar för att utveckla och förbättra den.

Förutom att driva fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och 
anställningsvillkor arbetar Läkarförbundet också med andra 
professionsfrågor såsom hälso- och sjukvårdsjuridik, 
utbildning, forskning, etikfrågor, sjukvårdspolitik, företagande 
och ledarskap.

Denna vägledning vänder sig främst till dig som är fackligt 
förtroendevald på landstingskommunala sektorn. Om du är 
fackligt förtroendevald inom den statliga eller privata sektorn 
bör du komplettera vägledningen med sektorsspecifik 
information. Ta därför kontakt med avdelningen för arbetsliv 
och juridik på förbundets kansli, se kontaktuppgifter sidan 19.

Läkarförbundets organisation

Sveriges läkarförbund bildades 1903. Högsta beslutande organ 
är fullmäktige som normalt sammanträder en gång per år. 
Fullmäktigeledamöterna utses av lokal- och yrkesföreningarna 
samt Medicine studerandes förbund. Varje medlem har, precis 
som lokal- och yrkesföreningarna möjlighet att påverka 

förbundets verksamhet och politik genom att lämna motioner 
till fullmäktige. 

Centralstyrelsen (CS) har 14 ledamöter som väljs av fullmäktige 
på förslag från föreningarna. CS svarar för den löpande 
verksamheten under året i enlighet med stadgarna och 
fullmäktiges beslut. Till sin hjälp har CS ett antal arbetsgrupper, 
råd, delegationer, lokalt representantskap och det centrala 
förbundskansliet. 

Läkarförbundet har för närvarande 28 lokalföreningar. 
Lokalföreningen hanterar det lokala fackliga arbetet och alla 
inflytandefrågor på arbetsplatsen. 

Läkarförbundet har åtta yrkesföreningar som bl.a. arbetar med 
övergripande förbundspolitik. De åtta yrkesföreningarna är 
Sjukhusläkarna, Distriktsläkarföreningen (DLF), Sveriges 
Yngre Läkares Förening (SYLF), Militärläkarföreningen, 
Chefsföreningen (SLCF), Företagsläkarföreningen (SFLF), 
Privatläkarföreningen (SPLF) och Industriläkarföreningen. 
Läkarförbundets studerandemedlemmar är organiserade i 
Medicine Studerandes Förbund – MSF. 

För närvarande finns ca 50 specialitetsföreningar som arbetar 
med frågor inom den egna specialiteten. Därutöver finns ett 
stort antal intresseföreningarna s.k. fristående nätverk.

läkarförbundet
Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! 
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Läkarförbundets fackligt förtroendevalda är grunden för det 
fackliga arbetet. Du har fått förtroendet att representera dina 
kollegor i relationen med arbetsgivaren. I Läkarförbundets 
lokalföreningar finns bara i styrelserna över 400 aktiva, därtill 
kommer klinikombud och skyddsombud – så du är inte ensam om 
att engagera dig för bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för läkarna!

Många läkare väljer även att engagera sig i professionsfrågor och 
verkar då i yrkesföreningarnas lokalavdelning. Detta är utanför 
rollen som fackligt förtroendevald, men de olika rollerna kan 
vara nära angränsande och ge mervärden till varandra. 

Rollen som fackligt förtroendevald

Det fackliga uppdraget är ett förtroendeuppdrag från 
medlemmarna att främja medlemmarnas intressen. I rollen 
som fackligt förtroendevald kan du företräda medlemmarna, 
lokalföreningen och förbundet i fackliga frågor både i 
samverkan och i förhandlingar med arbetsgivaren. Ibland är 
du företrädare för kollektivet och ibland för enskilda individer. 
Som påläst, förankrad, kunnig med kännedom och förståelse 
för verksamheten är du som fackligt förtroendevald en tillgång 
för både medlemmar och arbetsgivare. Du är en viktig kugge 
för att verksamheten ska utvecklas på bästa sätt. Fackligt 
arbete är kompetensutvecklande för dig som individ och en 
skola i ledarskap.

Läkarförbundets ställning och representativitet inom 
läkarkåren ger oss även en stark röst och möjlighet till stort 
inflytande för läkarkåren även i professionsfrågor. Det är 
också en viktig uppgift att synliggöra medlemmarnas betydelse 
för verksamheten.

Hur blir du fackligt förtroendevald?

Det är lokalföreningen som utser sina förtroendevalda, ofta 
årligen på årsmötet. Valet kan även ske inom läkargruppen, 
men det är lokalföreningen som formellt utser personen. 
Lokalföreningen ska anmäla till arbetsgivaren vilka arbetsta-
gare som blivit utsedda.

Det är viktigt att arbetsgivaren känner till att du har ett fackligt 
uppdrag. Som utsedd och anmäld fackligt förtroendevald 
omfattas du av Lag om facklig förtroendemans ställning på 
arbetsplatsen (FML) – läs mer på sida 12 – och det regelsystem 
som finns i den. 

Det är också viktigt att du som ny fackligt förtroendevald får 
utbildning i fackliga frågor. Förbundskansliet i Stockholm 
arrangerar årligen facklig utbildning, se vidare facklig 
utbildning sidan 18. Lokalföreningen kan även arrangera sådan 
utbildning lokalt.

Utsedd och anmäld fackligt förtroendevald omfattas av 
regelsystemet i Förtroendemannalagen (FML).

Lokalföreningen

Lokalföreningarna är medlemmarnas första kontaktyta och de 
svarar för en stor del av förbundets vardagliga medlemsservice. 
Det är lokalt som grunden för förbundets fackliga arbete läggs 
och relationer på arbetsplatserna och i verksamheten skapas. 
Varje lokalförening har en styrelse som är ansvarig inför sina 
medlemmar. Lokalföreningen är lokal part för Läkarförbundet, 
företräder medlemmarna och tecknar lokala kollektivavtal.

Uppdraget
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De flesta av Läkarförbundets lokalföreningar har kanslier  
med anställd personal som kan bistå och hjälpa medlemmar 
och förtroendevalda. 

Lokalföreningens styrelse

Lokalföreningens styrelse organiserar det fackliga arbetet och 
utgör plattform för den lokala representationen. Styrelsen är 
också ansvarig för att kommunicera det fackliga arbetet till 
medlemmar och förtroendevalda. Hur styrelsen arbetar beror 
förstås på om det finns kansli och vilken kunskap som finns 
där. Det är dock viktigt att det finns en tydlig ansvarsfördelning 
och tydliga roller.

Lokalföreningens styrelse företräder lokalföreningen, tecknar 
firma, är ansvarig för den ekonomiska redovisningen, för 
dokumentation och övrig administration. 

Ditt uppdrag inom lokalföreningen

Om du är samverkansrepresentant eller klinikombud ska du i 
första hand delta i samverkansmöten på kliniknivå/vårdcen-
tralsnivå som lokalföreningens representant. Enligt många 
samverkansavtal är samverkansrepresentanten också 
skyddsombud och samverkansgruppen är skyddskommitté. 
Grundtanken i samverkanssystemet är att så många frågor 
som möjligt ska behandlas av dem som är direkt berörda. 
Samverkan ska ske nära beslutsnivån och därför finns flera 
samverkansnivåer. Det innebär att det är extra viktigt att 
lokalföreningen är representerade på alla nivåer.

Om du har ett förtroendeuppdrag som skyddsombud 
omfattas du i den verksamheten förutom av FML:s regler även 
av Arbetsmiljölagens (AML) skyddsregler för skyddsombud.

Lokalföreningen beslutar om hur uppdragen ser ut och 
fördelningen av arbetsuppgifter, ansvar och facklig tid.

Tänk på:

• Finns lokalföreningen representerad på alla nivåer så  
   att inflytande finns på rätt plats?

• Hur driver vi frågor? Vilka frågor?

• Mentorskap? – Kunskapsöverföring?

• Hur kommunicerar styrelsen med de fackligt  
  förtroendevalda? 

• Hur kommunicerar lokalföreningen med medlemmar?

• Ta tillvara kunskap och erfarenheter.

• Stöd och hjälp varandra.

• Debriefing – använd er av er egen professionserfarenhet.

• Dela upp roller och fördela ansvarsområden.

• Samla inte allt arbete, all kunskap hos en person.

• Bygg nätverk för fackligt förtroendevalda för  
  utbyte av information.
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Det lokala fackliga arbetet

Det fackliga arbetet måste vara lokalt förankrat för att de förhållanden 
som råder på sjukhuset eller vårdcentralen ska kunna beaktas. 

Det är lokalföreningen som utför det dagliga, 
praktiska fackliga arbetet. Det innebär t.ex. att:

• delta i samverkansgrupper

• påkalla förhandling

• motta och förmedla information till och från  
   arbetsgivaren och medlemmarna

• träffa lokala kollektivavtal

• delta i löneöversynsförhandlingar

• ta fram lokal lönestatistik

• ge lokal lönerådgivning 

• ge råd och stöd till medlemmar

• bevaka att arbetsgivaren iakttar lag och avtal 

• vara remissinstans

• ordna facklig utbildning

• ta mediakontakter.

Medlemsärenden handläggs av lokalföreningens styrelse och/
eller kansli, ofta med stöd av eller i samråd med förbundskansliet. 
Det är till fördel för handläggningen om det finns en tydlig 
struktur för hur medlemsärenden ska hanteras av lokalfören-
ingen. Om du är klinikombud eller motsvarande ska du därför 
alltid kontakta lokalföreningens styrelse eller kansli när du får 
kännedom om ett enskilt medlemsärende.

Ärenden som kräver speciell sakkunskap kan överföras till 
Läkarförbundet centralt. Exempel på enskilda medlemsären-
den som inte handläggs lokalt är juridiskt biträde till 
medlemmar som blivit anmälda till Socialstyrelsen eller HSAN.

Både medlemmar och potentiella medlemmar måste få 
kännedom om lokalföreningarnas verksamhet och organisation. 
Lokalföreningarna har ansvar för att aktivt rekrytera nya 
medlemmar och följa upp utträden ur förbundet.  
För argumentation, se medlemsrekrytering sidan 19.

Vad förväntas av dig?

Det är viktigt att få kontinuitet i det fackliga arbetet, eftersom 
många fackliga frågor har ett långsiktigt perspektiv. Gå 
regelbundet på samverkansmöten, diskutera frågorna med dina 
fackliga kollegor och kollegorna på arbetsplatsen. Var delaktig 
och gå på arbetsplatsträffarna så att du håller dig informerad om 
vad som är aktuellt. Arbetsplatsträffarna är inte ett fackligt 
forum utan då representerar du enbart dig själv.

Det är viktigt att vara förankrad hos medlemmarna som 
därför bör informeras löpande. Det gäller såväl den egna 
verksamheten som hur betydelsefulla förändringar hos 
arbetsgivaren hanteras av lokalföreningen. Bra och tydlig 
information ger större engagemang hos medlemmarna och 
återkoppling på det fackliga arbetet. Använd gärna e-post för 
att förankra dina åsikter, både hos medlemmarna och andra 
fackliga företrädare.

Att arbeta upp en bra relation med motparten är viktigt för att 
på sikt nå framgång både i samverkansgruppen och vid 
förhandlingar. Var påläst så att du kan vara delaktig. Arbets-
givaren har större nytta av en motpart som är kunnig. Glöm 
heller inte bort relationerna med övriga fackliga organisationer. 
Är det möjligt att samarbeta tjänar alla på det. Med en bra 
kommunikation och relation till arbetsgivaren får Läkarför-
bundet/lokalföreningen, dess medlemmar och förtroende-
valda större inflytande. Därigenom ökar möjligheten att kunna 
påverka arbetssituationen och villkoren utifrån läkarnas 
önskemål och prioriteringar. 

Genom ömsesidiga relationer och konstruktivt samarbete med 
arbetsgivaren skapar du förutsättning för att förändring och 
utveckling kan ske på ett sätt som gynnar medlemmarna och 
verksamheten långsiktigt. Ambitionen i samverkan bör vara att 
genom samråd nå enighet i ett beslut som fungerar för samtliga.
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Genom att många beslut tas i samverkan får du möjlighet att 
etablera en god kontakt med andra fackliga representanter och 
på så sätt få bättre insyn i verksamheten och andras upplevelse 
av den. Det är ett bra sätt att utbyta erfarenheter och kunskaper. 

Inom Läkarförbundet har det fackliga arbetet genusperspektiv, 
d.v.s. betydelser av kön beskrivs, tolkas och problematiseras. 
Det innebär medvetenhet om att det är av betydelse och att 
det får konsekvenser att vi är kvinnor och män i arbetslivet. 
Det innebär också vetskap och kunskap om att kvinnor och 
män befinner sig i arbetslivet på olika villkor. Vi måste alltså 
fråga oss om föreslagna beslut, åtgärder eller förändringar får 
olika effekter för kvinnor respektive män.

Delta i möten, informera kollegor, var påläst, bygg relationer, 
tillför genusperspektiv.

Facklig kompetens 

Den kompetens och de insikter som du kan få i rollen som 
fackligt förtroendevald är mycket värdefull och utvecklande, 
både på ett personligt plan och kunskapsmässigt. Det kan vara 
kunskap om organisation och verksamhet, förhandling och 
påverkansarbete, kollektivavtal och hur man utvecklar och 
vårdar ett avtal, kunskap om lagstiftning, erfarenhet från 
ledarskap och politik. Den kompetens och erfarenhet som 
uppdraget som fackligt förtroendevald ger dig kan öppna nya 
möjligheter och karriärvägar. Du får en möjlighet att 
uppmärksammas och du blir synlig för ledningen för 
verksamheten. Det har visat sig att en bra fackligt förtroende-
vald ofta även är ett chefsämne. Uppdraget kan ge dig ett 
utvidgat nätverk och relationer inom hälso- och sjukvården 
både lokalt och nationellt.
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I Sverige har parterna på arbetsmarknaden – företrädare för 
arbetsgivare och arbetstagare – rätt att sluta kollektivavtal utan 
statlig inblandning. Detta är inte en självklarhet i resten av världen 
och det innebär både ett ansvar och ett förtroende. Därmed 
avviker Sverige från den allmänna normen i Europa eftersom att 
vi har fler frågor reglerade genom kollektivavtal och färre som 
regleras genom lagstiftning, vilket främst beror på uppfattningen 
att parterna är bäst lämpade att lösa frågorna. 

Kollektivavtal

Kollektivavtalen reglerar många av anställningsvillkoren för 
läkarna liksom förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgi-
vare. Ett kollektivavtal måste vara skriftligt och träffas mellan 
lokal eller central arbetstagarorganisation och arbetsgivare eller 
arbetsgivarorganisation. Ett kollektivavtal är bindande för alla 
inom avtalsområdet, d.v.s. inte bara för medlemmar i den 
fackliga organisationen. 

Varför träffa kollektivavtal?

De fackliga organisationernas partsställning – d.v.s. rätt att förhandla 
och teckna kollektivavtal – ger såväl lokalföreningen som individen 
inflytande på arbetsplatsen. I kollektivavtal kan frågor regleras 
utifrån de faktiska förutsättningar som råder på arbetsplatsen eller 
inom branschen. De skilda intressen som finns på arbetsgivar-  
respektive arbetstagarsidan hanteras genom förhandlingar och 
resultatet blir normalt en kompromiss som parterna gemensamt 
måste ta ansvar för. Kollektivavtalet bygger på att individer 
ska behandlas lika och ger ett skydd mot diskriminering i de frågor 
som avtalet reglerar. Beroende på hur avtalet är skrivet ges mer eller 
mindre utrymme för individuell förhandling.

Den organisation som träffar kollektivavtal har partsställning och 
företräder medlemmarna i organisationen. 

Förhandlingssystemet

Centrala parter träffar centrala kollektivavtal. Dessa avtal ger i 
större eller mindre omfattning möjlighet för de lokala parterna 
att träffa lokala kollektivavtal. De centrala avtalen öppnar – där 
så anges – för individens egen möjlighet att förhandla och få 
inflytande över sina arbetsvillkor i det egna anställningsavtalet. 
Lokala och individuella avtal som strider mot kollektivavtal är ogiltiga.

Förhandlingar som förs utanför  
samverkansavtalen (se sida 15 ) följer i 
normalfallet följande förhandlingsordning:

• lokal förhandling mellan lokala parter 

• central förhandling mellan centrala parter

• och i vissa fall domstolsprövning i AD.

Förhandlingarna kan gälla tvister om innebörden i ett 
kollektivavtal, eller enskilda medlemsärenden t.ex. vid 
diskriminering eller uppsägning/avsked.

Centrala parter

Läkarförbundet är medlem i Saco som är centralorganisation 
för alla akademikerförbund. Läkarförbundet är också medlem 
i OFR, offentliganställdas förhandlingsråd. Genom OFR:s 

den svenska modellen
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förbundsområde läkare bär förbundet rätten att träffa centrala 
kollektivavtal på den kommunala sektorn. Central arbetsgivar-
part på den kommunala sektorn är Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Det innebär att Läkarförbundet träffar 
centrala kollektivavtal med Sveriges Kommuner och 
Landsting. Som exempel på några av de viktigare kan nämnas: 
Löneavtalet, Allmänna bestämmelser (AB), Specialbestämmelser 
för läkare, pensionsavtalen (KAP-KL och AKAP-KL) samt 
Avtalet om arbetsmiljö och samverkan (FAS 05). Flera av de 
centrala avtalen t.ex. AB, KAP-KL, AKAP-KL och FAS 05 
omfattar också andra yrkesgrupper än läkarna på den 
kommunala sektorn.

Även de kommunala bolag som bedriver sjukvårdsverksamhet 
som t.ex. Danderyds sjukhus och Södersjukhuset omfattas av 
kollektivavtalen ovan via sitt medlemskap i arbetsgivarorgani-
sationen Pacta. Pacta företräder även vissa privata vårdföretag, 
t.ex. Capio och St. Görans sjukhus.

På statliga sektorn har Saco-S partsställningen, d.v.s. rätten att 
förhandla och teckna kollektivavtal, för medlemmar i förbund 
som tillhör förhandlingsorganisationen Saco-S. Läkarförbun-
det är medlemmar i Saco-S och är representerat i Saco-S 
styrelse. Arbetsgivarpart är Arbetsgivarverket (AgV). 
Kollektivavtalen Ramavtal för löner (RALS-T) och Allmänt 
löne- och förmånsavtal (ALFA-T), Pensionsavtal (PA 03) och 
omställningsavtal med mera, gäller för läkare och andra 
akademiker på statlig sektor. Därutöver finns vissa specialreg-
leringar för läkare. För mer information www.saco-s.se.

På privata sektorn förhandlas avtalen branschvis. Inom denna 
sektor är Läkarförbundets största motpart/arbetsgivarorganisa-
tion (utöver Pacta, se ovan) Vårdföretagarna. Avtalen omfattar 

bl.a. vissa vårdföretag och verksamheter inom Capio och 
Carema men också många andra små och medelstora privata 
företag. Övriga arbetsgivarorganisationer som Läkarförbundet 
tecknar kollektivavtal med på privat sektor är Arbetsgivarallian-
sen, KFO, KFS och Bemanningsföretagen. Många, främst 
mindre privata vårdgivare, men även några större, står utanför 
arbetsgivarorganisationerna och har därmed oftast inga 
kollektivavtal. Kontakta medlemsrådgivningen för mer 
information om privat sektor eller gå in på www.slf.se.

Lokala parter

Lokal part förhandlar lokala kollektivavtal om t.ex. löneöver-
syn, förbättrad ersättning under jour och beredskap och avsteg 
från begränsningsregler i Arbetstidslagen (ATL).

Läkarförbundets lokala part är den lokala lokalföreningen. 
Finns det inom samma landstingsområde eller annat 
huvudmannaområde mer än en lokalförening ska de bilda en 
regionförening som blir lokal part.

Lokal part för de statligt anställda läkarna kan benämnas lite 
olika men oftast Saco-S-föreningen eller Saco-S-rådet. Enligt 
överenskommelse mellan Läkarförbundet och Saco-S är 
Läkarförbundet lokal part för sina medlemmar anställda vid 
medicinska fakulteter vid Umeå, Uppsala, KI, Göteborg, 
Linköping och Lunds universitet.

Lokal part inom privat sektor är Läkarförbundet oftast genom 
lokalföreningen. För läkare som arbetar utanför hälso- och 
sjukvården, t.ex. inom industrin, ser partsställningen 
annorlunda ut. Ta kontakt med medlemsrådgivningen för mer 
information, se sida 19.
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Rätten att ägna sig åt facklig verksamhet regleras i Lag om 
facklig förtroendeman ställning på arbetsplatsen (FML). Där 
hittar man bl. a. bestämmelser som talar om när och i vilken 
omfattning man har rätt till betald respektive obetald ledighet 
för att fullgöra sitt uppdrag som fackligt förtroendevald, men 
också skyddsregler för de förtroendevaldas anställningsvillkor.

För att betald ledighet ska utgå krävs att den fackligt 
förtroendevalde är anställd hos arbetsgivaren och att den 
fackliga verksamheten rör det fackliga arbetet på arbetsplatsen. 
För central facklig verksamhet kan du få obetald ledighet. 
Såväl inom den kommunala som inom den statliga sektorn 
finns kompletterande kollektivavtal – Kollektivavtal om facklig 
förtroendeman (AFF/LAFF-76), kommunal sektor, respektive 
Avtal om facklig förtroendeman, statlig sektor.

Det är lokalföreningen som har förhandlingsrätt och rätt att 
teckna kollektivavtal. Lokalföreningen disponerar den fackliga 
tid som lag och avtal ger rätt till. För fackliga företrädare på den 
statliga sektorn fördelar Saco-S-föreningen/rådet tiden. Vänd 
dig till din lokalförening eller Saco-S-förening om du vill veta 
hur den fackliga tiden fördelas.

Lokalföreningen och Saco-S-rådet/-föreningen ska bevaka att 
lagens regler följs av arbetsgivaren vad gäller de fackligt 
förtroendevaldas verksamhet samt att de inte diskrimineras 
eller på annat sätt särbehandlas negativt av arbetsgivaren. 

Samverkan och medbestämmande

De lagar som ger oss rätt till inflytande på arbetsplatsen är 
huvudsakligen Medbestämmandelagen (MBL) och Arbets- 
miljölagen (AML).

I MBL finns bl.a. bestämmelser om föreningsrätten, d.v.s. 
rätten att vara med i ett fackförbund. Där finns regler om 
förhandling och formerna för förhandling, vem som har 
förhandlingsrätt samt när man ska förhandla. I MBL finns 
också den grundläggande bestämmelsen om medbestäm-
mande på arbetsplatsen för de fackliga organisationerna samt 
arbetsgivarens informationsskyldighet om vad som är på  
gång inom arbetsplatsen. 

Rätten att samverka återfinns i AML. Arbetsgivaren har 
huvudansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet, men 
för att uppnå resultat och uppfylla lagen är det nödvändigt att 
alla – såväl arbetsgivare som företrädare för arbetstagare som 
individer – samverkar i förebyggande syfte. Enligt AML sker 
samverkan både med förtroendevalda och med den enskilde 
arbetstagaren.

Flera av paragraferna i MBL är dispositiva, vilket innebär att 
man kan ersätta eller fylla ut bestämmelserna med andra 
bestämmelser genom att teckna kollektivavtal. Enligt MBL är 
det enbart den fackliga organisationen lokalt eller centralt som 
har förhandlingsrätt samt rätt att delta vid medbestämmande/
samverkansmöten. 

Således finns det bestämmelser som på ett omfattande sätt  
ger Läkarförbundet och lokalföreningen samt Saco-S-rådet/-
föreningen rätt till inflytande på arbetsplatsen, möjlighet att 
förhandla fram avtal eller att förhandla anställningsförhållanden 
för en enskild medlem.

regelverk
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Varför ska vi samverka med arbetsgivaren?

• inflytande och delaktighet

• för att klara av uppgiften

• kvalitetssäkring

• efterlevnad

• förankring

• medlemsnytta.

Samverkanssystemet

AML och MBL ger möjlighet att träffa kollektivavtal om 
ytterligare regler för hur, när och varför samverkan ska ske. På 
både kommunal och statlig sektor finns centrala samverkans-
avtal som innebär att AML- och MBL-frågor behandlas 
tillsammans i s.k. samverkan.

Verkliga möjligheter till samverkan finns 

• innan beslut fattats

• innan vägval är gjorda

• innan aktiviteter genomförts.

Utgångspunkten för samverkan är att så många frågor som 
möjligt behandlas av dem som är direkt berörda, eller på den 
samverkansnivå där beslut fattas i frågan. Inom kommuner 
och landsting finns vanligtvis tre samverkansnivåer; VC/
kliniknivå, förvaltningsnivå/sjukhusnivå och landstingsnivå. 
Samverkansgruppen är ett fackligt forum där arbetstagarna 
representeras av sina fackliga organisationer, se vidare under 
rubriken samverkansgrupp och skyddskommitté nedan. 

Samverkansavtalen kan se mycket olika ut. Därför är det 
viktigt att som fackligt förtroendevald ha kännedom om det 
samverkansavtal som omfattar den verksamhet där du arbetar.

Avsikten med samverkan är att genom samråd nå enighet före 
beslut. Båda parter har ett ansvar för att så blir fallet.

Individens möjligheter till direkt inflytande finns vid 
arbetsplatsträffen som är en del av samverkanssystemet,  
läs mer under arbetsplatsträff  på sidan 14.

Samverkansgrupp och skyddskommitté

I samverkansgruppen kan arbetsgivaren och de fackliga 
organisationerna gemensamt delta i planerings- och besluts-
processen. Samverkansgruppen har till uppgift att planera, 
kontrollera och följa upp hälso- och arbetsmiljöförhållanden 
– inklusive det systematiska arbetsmiljöarbetet, företagshälso-
vårdens verksamhet, anpassnings- och rehabiliteringsarbetet 
samt information och utbildning i dessa frågor. Alla parter har 
ett gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om såväl 
verksamhetens utveckling, som personalens hälsa och 
arbetsmiljö. Samråd i samverkansgrupp ersätter informations- 
och förhandlingsskyldigheten enligt MBL 11, 19, 38 §§ och 
behandling i skyddskommitté enligt AML 6 kap 9 §. Syftet 
med dessa bestämmelser ska dock tillgodoses i samrådet. 

Viktiga frågor att besvara inför samverkan:

• Hur tas dagordningen fram? Finns möjligheter att    
   påverka och bidra?

• Får lokalföreningen ta del av handlingar, händelser,  
   planer i god tid?

• Vilka andra formella forum hanterar frågan/borde  
   hantera frågan?

• Vilka frågor bör flyttas från samverkan?

• Hur hanteras oenighet?

• Får medlemmar möjlighet att ta del av dagordning  
   före samverkan?

• Hur ges information till medlemmar om resultatet  
  av samverkan?
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Samverkanssystemet bygger på att enighet ska uppnås före 
beslut, men ibland uppkommer situationer då enighet inte kan 
uppnås. En fråga kan vara principiellt viktig för en grupp 
arbetstagare som vill få ytterligare möjligheter att diskutera 
frågan. En organisation kan då begära att en fråga ska lyftas ur 
samverkanssystemet och förhandlas enligt MBL. För att detta 
ska vara möjligt måste part anmäla oenighet till arbetsgivaren. 
Om så inte sker är frågan färdigbehandlad.

Samråd i samverkansgrupp ersätter förhandlingsskyldighet 
enligt MBL 11, 19, 38 §§. Vid oenighet i samverkansgrupp kan 
lokalföreningen överväga att begära att arbetsgivaren fullgör 
sin förhandlingsskyldighet enligt MBL.

Inom kommuner och landsting är samverkansgruppen också 
skyddskommitté. Frågor som kan vara aktuella är t.ex. olika 
handlingsplaner som verksamhets-, jämställdhets- och 
mångfaldsplaner, systematiskt arbetsmiljöarbete, policydoku-
ment av olika slag t.ex. lönepolicy, rutiner t.ex. krishantering, 
forskning och utvecklingssamtal. Andra frågor som kan vara 
aktuella för samverkansgruppen/skyddskommittén är 
omorganisationer, budgetfrågor, chefstillsättningar, frågor 
kring utbildning och kompetensutveckling, upphandling av 
företagshälsovård. Därutöver ska arbetsgivaren fortlöpande 
lämna information om verksamheten.

Förhandling istället för samverkan

Alla frågor som rör enskilda individer ska förhandlas enligt 
MBL istället för i samverkan. För fråga som inte lämpar sig för 
samverkan begär lokalföreningen att MBL ska gälla i sin helhet. 

Förhandlingar som rör tolkningar av lag och avtal t.ex. fråga 
om uppsägning eller omplacering av enskild medlem samt 
kollektivavtalsförhandlingar ska förhandlas i särskild ordning 
enligt MBL, LAS eller kollektivavtal och endast med den 
arbetstagarorganisation som frågan rör. Även vissa arbets-
miljöfrågor – som t.ex. anmälan till Arbetsmiljöinspektionen 
– hanteras enligt särskild ordning, se vidare Vägledning för 
skyddsombud.

Alla frågor som rör enskilda individer ska förhandlas enligt 
MBL istället för i samverkan. För fråga som inte lämpar sig för 
samverkan begär lokalföreningen att MBL ska gälla i sin helhet. 

Arbetsplatsträff (APT)

Den enskilda individen ska också ges tillfälle att själv delta och 
påverka sin arbetsmiljö och sina arbetsförhållanden. Detta sker 
genom arbetsplatsträffen (APT) där alla som arbetar på en 
arbetsplats får möjlighet att diskutera gemensamma frågor. 
Syftet med arbetsplatsträffar är att skapa forum för dialog 
mellan anställda och arbetsledning och att gemensamt arbeta 
med utveckling, planering och uppföljning av arbetet. 
Deltagande i APT sker på den arbetsplats där läkaren har sina 
huvudsakliga arbetsuppgifter. Enligt tidigare samverkansavtal 
U92 (kommunal sektor) kunde arbetsplatsträffen göras om till 
samverkansgrupp, d.v.s. till ett fackligt forum och samverkans-
nivå. Med FAS 05 är detta inte längre möjligt. 

Arbetsplatsträffen är inte ett fackligt forum!

Många läkare har flera arbetsplatser och deltar inte i arbetsplats-
träffarna. Ofta har läkarna egna läkarmöten. Arbetsplatsträffen 
är inte ett fackligt forum enligt samverkansavtalet men många 
verksamhetsfrågor förankras ändå där. Därför har klinik- eller 
skyddsombudet en viktig uppgift i att verka för att arbetsplats-
träffarna utformas så att även läkarna har praktisk möjlighet att 
delta samt att informera om vikten av att delta.

Skyddsombud

Funktionen skyddsombud finns reglerat i AML och i FML. 
Reglerna för skyddsombud är mer omfattande än de regler 
som gäller för enbart fackligt förtroendevalda. Det gäller t.ex. 
ledigheten. Skyddsombudet företräder alla arbetstagare på 
arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor och utses av lokal facklig 
organisation. 

Behöver du veta mera? – se Vägledning för skyddsombud 
samt AML och FML.

Skyddsombud utses i första hand av den eller de lokala fackliga 
organisationer som har eller brukar ha kollektivavtal med 
arbetsgivaren. Det finns inget krav på att de utser någon av sina 
egna medlemmar till skyddsombud, men det är vanligast eftersom 
det är viktigt att vara del av det fackliga arbetet som pågår i övrigt.

Om det finns flera fackliga organisationer med avtal på ett 
arbetsställe bestämmer de själva om de ska ha gemensamma 
skyddsombud eller välja sina egna. Alla skyddsombud samverkar i 
de frågor som påverkar arbetsmiljön oavsett hur de blivit utsedda.
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Anmälan av skyddsombud ska lämnas till arbetsgivaren så 
snart som möjligt efter valet. Det är lokalföreningen som 
anmäler och anmälan ska vara skriftligt. Anmälan lämnas även 
vid omval av skyddsombud. Ersättare (suppleant) för 
skyddsombud ska också väljas och anmälas till arbetsgivaren. 
Skyddsombudens rättigheter gäller först från den dag då 
arbetsgivaren blivit underrättad om valet. 

Skyddsombuden utses i regel för en tid av tre år. Skulle 
skyddsombudet avgå före treårsperiodens utgång ska 
skyddsombudet meddela detta till lokalföreningen som 
anmäler det till arbetsgivaren.

Skyddsombudens rättigheter gäller först från den dag då 
arbetsgivaren blivit underrättad om valet. Lokalföreningen  
ska anmäla val och omval till arbetsgivaren.

Skyddsombuden ska tillvarata och företräda alla arbetstagares 
intressen i arbetsmiljöfrågor oavsett hur arbetstagarna är 
organiserade. Till skyddsombud får bara väljas någon som 
arbetar hos samma arbetsgivare och på samma arbetsställe 
som de arbetstagare som ombudet ska företräda. 

Ett skyddsombuds verksamhetsområde bestäms av den eller 
de som har valt ombudet. Det är dock alltid begränsat till 
arbetstagarna på det egna sjukhuset/företaget. Ett skydds-
ombud har därför i normalfallet inte rätt att företräda 
arbetstagarna hos olika entreprenörer som arbetar på samma 
arbetsställe. Istället har skyddsombuden hos entreprenörerna 
rätt att komma in även på ett gemensamt arbetsställe, hos en 
annan arbetsgivare för att hjälpa sina egna arbetskamrater. 

Skyddsombudet kan skiljas från sitt uppdrag endast genom 
beslut av den fackliga organisation eller de arbetstagare som 
har utsett ombuden. 

FAS 05 – Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan  
– kommunal sektor

På kommun och landstingssektorn finns ett centralt kollektivavtal 
om samverkan – FAS-05. Avtalet binder de centrala parterna – 
Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting 
– samt öppnar för de lokala parterna – landstingen/regionerna 
och de lokala lokalföreningarna – att träffa lokala avtal. Fram till 
2005 hette de centrala samverkansavtalen, U92 och Kompetens 
-93. Dessa avtal har slagits ihop till FAS 05. 

De befintliga lokala samverkansavtalen som tecknats enligt U92 
och Kompetens -93 fortsätter att gälla som tidigare fram tills dess 
nya lokala avtal tecknats enligt FAS 05. Lokalföreningen eller 
arbetsgivaren kan begära förhandling om nytt samverkansavtal. 

Avsikten enligt FAS 05 är att man lokalt träffar samverkansavtal 
som styr vilka regler som gäller kring samverkan och 
förhandling på den egna arbetsplatsen. Det finns lokala eller 
regionala överenskommelser i samverkansfrågor som ser olika 
ut beroende på förutsättningarna. 

Företagshälsovården lyfts fram som en viktig aktör inom 
förebyggande hälso- och arbetsmiljöarbete samt arbetslivs-
inriktad rehabilitering. Det är angeläget att förtroendevalda 
medverkar vid upphandling av företagshälsovård samt i 
besluten om hur företagshälsovårdens tjänster ska utnyttjas. 

Finns det ett lokalt samverkansavtal? Om det gör det – vad 
säger kollektivavtalet?

Samverkan för utveckling – statlig sektor

Inom den statliga sektorn finns avtalet Samverkan för 
utveckling som också lyfter fram de lokala lösningarna för 
samverkan. Utvecklingssamtal på arbetsplatsen, arbetsplatsträff  
för alla medarbetare och samverkansgrupp för de fackliga 
parterna är de vanligaste formerna för samverkan. Avtalet 
stödjer ett samverkanssystem som är kopplat till verksamhets-
utveckling. Samverkansgrupp är också skyddskommitté.

Förhandlingsformer

Man brukar tala om tre olika typer av förhandlingar i MBL – 
medbestämmandeförhandling, intresse-/avtalsförhandling och 
tvisteförhandling. Båda parter är skyldiga att komma till 
förhandlingsbordet men det finns ingen skyldighet att träffa 
en uppgörelse. Syftet med alla förhandlingar är förstås att nå 
en överenskommelse av något slag men konsekvenserna av att 
inte komma överens blir olika beroende på förhandlingstyp. 

MBL beskriver enligt vilka former, d.v.s. hur och när vi ska och 
får förhandla och samverka. Vad vi förhandlar och samverkar 
om kan vara en fråga enligt avtal och andra regler på det 
arbetsrättsliga området t.ex. Specialbestämmelser för läkare, 
Allmänna villkorsavtalet (AB), Arbetstidslagen (ATL) eller 
Lagen om anställningsskydd (LAS).
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Medbestämmandeförhandling  
– samverkansförhandling
Den grundläggande tanken med medbestämmandeförhand-
lingar är att ge de lokala arbetstagarorganisationerna möjlighet 
att påverka arbetsgivaren innan denne fattar ett beslut i en 
verksamhets- eller arbetsledningsfråga. Därför ska en 
medbestämmandeförhandling ske innan arbetsgivaren fattar 
ett beslut i frågan, men arbetsgivaren har den slutliga 
beslutanderätten. Det innebär att även om parterna blir  
oeniga kan arbetsgivaren ändå genomföra sitt beslut. 

Arbetsgivaren är enligt 11 § MBL skyldig att förhandla – s.k. 
primär förhandlingsskyldighet – med den lokala arbetstagaror-
ganisationen i alla frågor som rör viktigare förändring av 
verksamheten. Dessutom är arbetsgivaren skyldig att 
förhandla enligt 11 § i viktigare beslut som gäller enskild 
medlems arbets- eller anställningsförhållanden. 

Exempel på frågor som kan vara föremål för medbestämmande 
är organisationsförändringar och andra strukturförändringar, 
chefstillsättningar och budget. Andra frågor är olika handlings-
planer, rutiner eller policydokument som jämställdhetsplan, 
rutiner för utvecklingssamtal eller lönepolicy. Medbestämman-
deförhandling angående viktigare förändring för en enskild 
medlem kan t.ex. gälla stadigvarande förflyttning/omplacering.

Intresse- eller avtalsförhandling
Intresseförhandling kan påkallas av båda parter och syftar då 
till att förhandla fram ett nytt kollektivavtal eller att göra en 
förändring i ett redan befintligt kollektivavtal. Om du som 
förtroendevald ska förhandla ett kollektivavtal med arbetsgiva-
ren på din arbetsplats är det viktigt att komma ihåg att det är 
den lokala arbetstagarorganisationen, d.v.s. lokalföreningen 
som ger dig mandat i förhandlingarna. Om ingen uppgörelse 
kommer till stånd blir det inget avtal, d.v.s. det händer ingenting.

Tvisteförhandling
En tvisteförhandling påkallar man när en part av någon 
anledning är oense med den andra parten om innebörden av 
ett kollektivavtal eller en lag, exempelvis i samband med att en 
arbetstagare blir uppsagd. Om de lokala parterna inte kommer 
överens i en tvisteförhandling kan central förhandling påkallas 
och i sista hand kan tvisten prövas i domstol. När tvisteför-
handlingen rör en enskild individ är det denna person som ger 
lokalföreningen mandat att förhandla med arbetsgivaren. 

Nyttan av att det finns en tydlig struktur för hur enskilda 
medlemsärenden ska hanteras av lokalföreningen kan inte  
nog understrykas. 

Tidsfrister

Eftersom det arbetsrättsliga regelverket innehåller olika 
tidsfrister som måste iakttas är det av största vikt att du som 
förtroendevald uppmärksammar detta. En tidsfrist kan börja 
löpa vid första kontakten mellan en medlem och lokalfören-
ingen, d.v.s. när den fackliga organisationen har fått kännedom 
om ärendet. Är det fråga om uppsägning eller avsked av en 
individ börjar dock tidsfristen löpa när uppsägningen/avskedet 
inträffade. Om en tidsfrist hinner löpa ut förlorar vi och 
medlemmen möjligheten att driva frågan. Ta därför omgående 
kontakt med lokalföreningens styrelse eller kansli för diskussion 
och eventuell överföring av medlemsärendet. Ta kontakt med 
förbundskansliet, medlemsrådgivningen, (kontaktuppgifter, se 
sidan 19), om du är osäker på vad som gäller. 

Det är viktigt att ta reda på vilka tidsfrister som gäller. Ta 
omgående kontakt med lokalföreningens styrelse eller kansli för 
diskussion och eventuell överföring av medlemsärendet. Ta 
kontakt med förbundskansliet om du är osäker på vad som gäller.
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Förhandlingsrätt

Utöver dessa förhandlingsformer finns en allmän förhand-
lingsrätt i MBL 10 § som innebär att du som förtroendevald 
alltid kan begära förhandling i en fråga som du vill ta upp med 
arbetsgivaren. Förutsättningen här är att frågan inte redan har 
varit föremål för samverkans- eller tvisteförhandling. 
Arbetsgivaren måste komma till förhandlingsbordet och  
lyssna på vad facket har att säga men är inte skyldig att träffa 
en överenskommelse.

Om lokalföreningen får kännedom om att arbetsgivaren 
tänker fatta ett beslut i en verksamhets- eller arbetslednings-
fråga kan lokalföreningen alltid begära förhandling i en sådan 
fråga enligt MBL 12 §. Arbetsgivaren är i sådant fall skyldig att 
skjuta på beslutet till dess förhandlingar genomförts.

Förhandlingsframställan

När lokalföreningen vill förhandla med arbetsgivaren i en 
fråga ska en framställan om förhandling göras. En sådan 
förhandlingsframställan bör vara skriftlig och kortfattat ange 
den fråga som lokalföreningen vill diskutera med arbetsgivaren, 
se exempel på sidan 12. Prata med arbetsgivaren om du är 
osäker på till vem och till vilken adress lokalföreningen ska 
skicka förhandlingsframställan.

Som framgår ovan finns det olika typer av förhandlingar. Är 
det fråga om en tvisteförhandling finns särskilda regler om vad 
en förhandlingsframställan ska innehålla. Det finns också 
regler om när en sådan ska göras, se avsnittet om tidsfrister 
ovan. Tag därför alltid kontakt med lokalföreningens styrelse/
kansli eller förbundskansliet i en sådan situation, eller om du i 
övrigt är osäker på vad som gäller.
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råd och hjälp

Förbundskansliet

Förbundskansliet ger service, stöd och råd samt juridiskt biträde 
till fackligt förtroendevalda och medlemmar. Det kan röra sig 
om juridiska- eller avtalsfrågor såväl som politik, utbildnings- 
och professionsfrågor. Alla ansvarsärenden handläggs på 
förbundskansliet. Förbundets centrala utrednings- och 
förhandlingsverksamhet finns här liksom avgiftsuppbörd, 
ekonomisk redovisning, förvaltning och medlemsregistrering. 
För adress och kontaktuppgifter, se sidan 19.

Facklig utbildning

Det är viktigt att Läkarförbundets fackligt förtroendevalda är 
väl utbildade för sitt uppdrag. Som ny i verksamheten kan det 
kännas som att en annan värld öppnar sig där det kan vara 
svårt att navigera och veta vad du ska göra eller säga.

Lokalföreningarna arrangerar lokala baskurser som ger 
grundläggande kunskaper om rollen som fackligt förtroende-
vald. Regionala grupperingar av föreningar, ofta i samarbete 
med handläggare från förbundets kansli, kan också med fördel 
gå ihop och arrangera baskurser. 

Förbundskansliet i Stockholm arrangerar årligen centrala 
baskurser och för styrelseledamöter och andra fackligt 
förtroendevalda som behöver bredare kunskap arrangeras 
centrala fortsättningskurser, arbetslivs- och skyddsombudskurs 
samt temadagar. 

På www.lakarforbundet.se/fortroendevald hittar du  
all facklig utbildning.

Medlemsrådgivningen

Både som medlem och som fackligt förtroendevald kan du ha 
behov av stöd och råd från experter i fackliga och professio-
nella frågor. Då är du välkommen att ringa eller mejla till 
förbundets medlemsrådgivning. Det kan gälla både indi-
vidärenden och frågor kring lagstiftning och avtal, likväl som 
frågor kring din egen anställning och arbetssituation. Självklart 
kan du också hänvisa medlemmar att ringa eller skriva direkt 
till medlemsrådgivningen.

Ring till medlemsrådgivningen: 08-790 35 10 eller  
ställ dina frågor via e-post till medlemsradgivningen@slf.se

www.lakarforbundet.se

På förbundets hemsida – www.lakarforbundet.se – finns mycket 
information att hämta hem både som publikationer och som 
pdf-filer. Vissa av sidorna kräver inloggning med personnummer. 
Här finns kontaktuppgifter till alla lokalföreningar och 
delföreningar, nyheter, länkar, lönestatistik, avtal och lagstiftning. 
Ta för vana att gå in på sidan för att uppdatera dig om vad som 
händer. Under rubriken fackligt aktiv finns särskild information 
som vänder sig till dig i rollen som fackligt förtroendevald. Där 
finns bl.a. Nytt från Arbetsliv och juridik med viktig informa-
tion om t.ex. förändringar eller tolkningar av lag och avtal.
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Medlemsrekrytering  
– Varför medlem i Läkarförbundet?

Som fackligt förtroendevald representerar du lokalföreningen 
och Läkarförbundet för dina kollegor som är medlemmar. Du 
kommer säkert att få frågan om varför man som läkare ska 
vara med i Läkarförbundet. Det kanske inte är alldeles 
självklart att se vikten av att ha partställning, teckna kollektiv-
avtal och att läkarna skapar en stark röst både på arbetsplatsen 
och i samhället i övrigt. Det är i grunden en fråga om 
solidaritet att vara med och bidra för inflytande och för att du 
och andra fackligt förtroendevalda tar er tid att engagera er.  
Ju fler som är medlemmar i förbundet desto större tyngd och 
kraft får vi att driva frågor som är viktiga för läkarkåren.

Medlemmar i Läkarförbundet får individuell rådgivning och 
stöd i alla yrkesrelaterade frågor som rör utbildning, arbetsliv, 
anställningsvillkor och löner. Till våra medlemmars tjänst finns 
kompetenta handläggare med specialistkunskap inom bl.a. 
pension, arbetsrätt, hälso- och sjukvårdsjuridik och fortbild-
ning. 

Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professio-
nens organisation. Det innebär att vi förutom alla fackliga 
frågor även arbetar med hälso- och sjukvårdspolitik, 
kvalitetssäkring av vården och läkarnas villkor inom utbildning 
och forskning.

Läkare som vill ansöka om medlemskap kan göra det via vår 
hemsida eller genom att kontakta förbundskansliet.  
Förutom medlemskapet i Läkarförbundet ingår obligatoriskt 
medlemskap i lokalförening samt yrkesförening. Medlemskap i 
specialitetsföreningar och intresseföreningar är frivilligt. För 
att få biträde från förbundet krävs sex månaders medlemskap. 
Läkartidningen ingår i medlemskapet.

Kontaktuppgifter 

Postadress: 
Sveriges läkarförbund, Box 5610, 114 86 Stockholm

Besöksadress:  
Villagatan 5, Stockholm

Telefon:  
Växel: 08-790 33 00 
Öppet dagligen 9–17

Medlemsrådgivningen: 08-790 35 10  
medlemsradgivningen@slf.se

Medlemsadministration: 08-790 35 70 
medlem@slf.se

www.lakarforbundet.se 
info@slf.se

 



Förkortningsordlista

AB Allmänna bestämmelser. Kollektivavtal  
 om  allmänna anställningsvillkor för   
 arbetstagare inom kommun och landsting.

AD Arbetsdomstolen.

AFF/LAFF 76 Kollektivavtal om fackliga förtroendemän  
 (kommunal sektor).

AFS Arbetsmiljöverkets författningssamling.

AgV Arbetsgivarverket, företräder staten som  
 central arbetsgivare.

AKAP-KL  Kollektiv Avtalad Pension. Kollektivavtal. 
 om pensionsvillkor för arbetstagare inom  
 kommun och landsting för arbetstagare  
 födda 1986 eller senare.

ALFA -T Allmänt löne- och förmånsavtal.  
 Kollektivavtal om allmänna anställnings- 
 villkor för statligt anställda arbetstagare.

AML Arbetsmiljölagen.

APT Arbetsplatsträff.

ATL Arbetstidslagen.

AV Arbetsmiljöverket.

BOL Specialbestämmelser för läkare. Kallades  
 tidigare för BOL, befattningsområde läkare.

FAS 05 Förnyelse, arbetsliv, samverkan.  
 Centralt samverkansavtal.

FML Lag om facklig förtroendemans ställning på  
 arbetsplatsen.

HÖK Huvudöverenskommelse om lön och   
 allmänna anställningsvillkor.

KAP-KL Kollektiv Avtalad Pension. Kollektivavtal. 
 om pensionsvillkor för arbetstagare inom  
 kommun och landsting.  
 

KHA Kommunalt Huvudavtal. Reglerar de lokala  
 och centrala parternas umgängesformer i  
 samband med konflikt.

LAS Lagen om anställningsskydd

LOA Lag om offentlig anställning

LOK Lokalt kollektivavtal. De centrala kollektiv 
 avtalen medger att lokala parter träffar  
 kollektivavtal i vissa särskilt angivna frågor.  
 Träffas inte sådana avtal gäller det centrala avtalet.

MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet

OFR Offentliganställdas Förhandlingsråd är ett  
 samverkansorgan för 13 fackliga organisationer  
 med medlemmar inom den offentliga sektorn.

PACTA Arbetsgivarförbund för kommunala bolag

RALS-T Ramavtal. Kollektivavtal statlig sektor.

Saco Sveriges Akademikers Central Organisation

Saco-S Förhandlingsorganisation för Saco-förbund  
 med medlemmar inom det statliga   
 avtalsområdet.

ÖLA Överenskommelse om lön och allmänna  
 anställningsvillkor mm. Gäller mellan de  
 centrala parterna. I ÖLA ingår bl.a. AB,  
 bilagor, Specialbestämmelser för läkare.
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Central arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal

Du hittar central arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal  
på www.lakarforbundet.se under rubriken fackligt aktiv. Där 
hittar du även annan för uppdraget relevant information.

Lagstiftning

• Lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL)

• Lag om anställningsskydd (LAS)

• Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 
  (FML)

• Arbetsmiljölag (AML)

• Diskrimineringslag

• AFS 2001:1  Systematiskt arbetsmiljöarbete

• AFS 1993:17 Kränkande särbehandling (under revidering)

Avtal

Kommunal sektor

• Läkaravtalet med bilagor

• AFF 76/LAFF 76 Kollektivavtal om fackliga förtroendemän

• FAS 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan 

Statlig sektor

• RALS-T

• Samverkan för utveckling

Privat sektor

• Kollektivavtal Vårdföretagarna

• Övriga kollektivavtal privat sektor 

Övrig information och vägledning

• Vägledning för skyddsombud

• Vägledning för fackligt förtroendevalda på privat sektor
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Exempel på förhandlingsframställan:

Arbetsgivaren
Arbetsgivarens företrädare
Box 1234
123 45 Brystad

Brystad 2015-02-21

Begäran om förhandling

Lokalföreningen i X-län begär härmed förhandling i frågan om 
ombyggnad av jourrum vid kirurgkliniken på sjukhuset i Brystad. 

Lokalföreningen önskar därför kontakt för bestämmande av  
tid och plats för sådan förhandling.

Lokalföreningen i X-län

Maria Svensson
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Lycka till i ditt 
uppdrag som 

förtroendevald!
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Sveriges läkarförbund. Box 5610, 114 86 Stockholm. Telefon: 08-790 33 00. E-post: info@slf.se. www.lakarforbundet.se

O
m

sl
ag

sf
ot

o:
 R

ic
ka

rd
 E

ri
ks

so
n.

 T
ry

ck
: I

ne
ko

. T
ex

t:
 S

ve
ri

ge
s 

lä
ka

rf
ör

bu
nd

 2
01

5.


