


Nä

Extra viktigt när det inte finns några enkla svar

• verksamheten står inför förändring

• olika kompetenser behövs

• nya kreativa lösningar behövs

• samtliga behöver ta ansvar

Samverkan ger möjligheter



Vilka utmaningar står 
ni inför idag på era 

arbetsplatser? 



Vilken betydelse har samverkan 
för dessa utmaningar?  



Det centrala avtalets mål och syfte

• En effektiv verksamhet

• Delaktighet och inflytande 

• Väl fungerande lokal samverkan

• Tydlig koppling mellan samverkan, 
arbetsmiljö och verksamhetsutveckling



Rättslig grund

• Medbestämmandelagen – MBL

• Arbetsmiljölagen – AML

• Lagen om facklig förtroendemans ställning 
på arbetsplatsen – FML



Samverkan är verksamhetsutveckling  

En effektivare

verksamhet

Bättre 

arbetsmiljö

Delaktighet

Engagerade

medarbetare

Bättre beslut

Bättre

implementering



• Tillit och respekt

• Skyldigheter och rättigheter

• Insyn och transparens som ökar förståelsen

• Delaktighet och inflytande tidigt i processen

Samverkanskultur



Vad innebär samverkanskultur för dig som

• medarbetare
• chef
• facklig företrädare
• skyddsombud

• Vad fungerar bra? 

• Vad behöver utvecklas? 



• Såväl medarbetare som fackliga organisationer 

involveras tidigt i beslutsprocessen
– Vid beslut är frågan väl beredd 

– Fokus på värdet av att samverka

• Samverkan sker på olika nivåer 
– På APT och i samverkansgrupper

– Nära de som berörs

– Allas olika kompetenser tillvaratas

• Berörda involveras tidigt och kontinuerligt  

i hela processen
– Medarbetare via arbetsplatsträffen

– Fackliga organisationer via samverkansgruppen

– Skyddsombudets kompetens tillvaratas

• Verksamhets- och arbetsmiljöfrågor kopplas ihop

• Förutsätter framförhållning

Samverkan

Förhandling kontra samverkan

• Arbetsgivaren förhandlar med 

arbetstagarorganisationen.

• Förhandling ska ske inför beslut 
– Arbetsgivaren lägger fram förslag

– Fackliga representanter ger synpunkter på 

arbetsgivarens förslag

– Fokus  på skyldighet att förhandla 

• Verksamhetsfrågor hanteras via MBL

• Arbetsmiljöfrågor hanteras via AML.

Förhandling



Centrala avtalet anger att

• Samverkan i samverkansgrupp ersätter 11 § MBL, 19 § MBL 
och 6 kap. AML

• Viss fråga kan förhandlas enligt 11–14 §§ MBL

• Efter avslutad lokal samverkan kan central förhandling, 
lokal nivå, påkallas, 14 § MBL 

Lokala parter kan komma överens om en 
annan ordning för samverkan än den som 

anges i det centrala avtalet. 



Bakgrunden till Samverkansavtalet

Arbetsmiljörådet utvärderingar av FAS 05. 

• Vinsten med samverkan behöver regelbundet tas upp

• Återkopplingen till medarbetarna behöver utvecklas 

• Större tydlighet om hur samverkanssystemet är uppbyggt

• Tydlighet i beslutsprocesserna – vem beslutar på vilken nivå? 

• Brister i hanteringen av arbetsmiljöfrågorna 



Förutsättningar för väl fungerande samverkan

• Att samverkanssystemet är uppbyggt utifrån verksamheten

• Kunskap finns om arbetsmiljö- och hälsoarbete

• Det finns respekt för olika roller och kompetens, samt tillit

• Alla parter känner ansvar för och har kunskap om samverkan

• Kommunikation, transparens, återkoppling



Arbetsmiljö- och hälsoarbetet

• Arbetsmiljöarbetet utformas och sker inom ramen för samverkan

• Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från arbetsplatsen

• Samverkansgrupp/skyddskommitté har ansvar för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet



Struktur för samverkan

Information och kommunikation mellan olika samverkansnivåer 

Central
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Partsförhållande



Arbetsplatsträffar

• Dialog mellan chef och alla medarbetare på arbetsplatsen

• Dialog kring verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsa

• Delaktighet tidigt i processen 

• Engagemang och initiativ – gemensamt ansvar

• Medarbetare och chef sätter dagordning

• Minnesanteckningar tillgängliga för alla medarbetare



Samverkansgrupp – tillika skyddskommitté

• Parterna bereder ärenden som rör verksamhets-
och arbetsmiljöutveckling

• Frågor tas upp som normalt sett skulle ha MBL-förhandlats 
eller behandlats i skyddskommitté

• Delaktighet genom hela processen 

• Samsyn eftersträvas 

• Parterna sätter dagordning

• Protokoll ska föras och kommuniceras



Förtroendevalda politikers ansvar
i sin arbetsgivarroll

• Kompetens

• Resurser

• Delegation och mandat



Utmaningar i samverkansarbetet,
ur både arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv

• Olika syn på delaktighet

• Förlita sig på processen kontra skyndsamhet i beslut

• Svenska modellen utmanas – brist på fackligt aktiva på alla nivåer 

• Envägskommunikation istället för dialog 

• Upprätthålla strukturerad samverkan

• Att samtliga ska bära samverkanskulturen

• Att utbilda chefer och fackliga företrädare



Stödmaterial – suntarbetsliv.se




