
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 
 
Den mellan SAF, LO och PTK den 7 juni 1984 överenskomna rekommendationen för 
partsgemensam utbildning av ledamöter i företagshälsovårdskommittéer m fl antages som 
rekommendation av undertecknade parter. 
 
 
Stockholm den 24 augusti 1984 
 
 
 
Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet 
 
Svenska Skogsarbetareförbundet 
 
Sveriges Arbetsledareförbund 
 
Svenska Industritjänstemannaförbundet 
 
Sveriges Civilingenjörsförbund 



 

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1984-06-07 Stockholm 
 
 
 
Ärende Rekommendation för partsgemensam utbildning av 
 ledamöter i företagshälsovårdskommittéer m fl 
 
Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) 
 Landsorganisationen i Sverige (LO) 
 Privattjänstemannakartellen (PTK) 
 
Närvarande 
för SAF  Olof Ljunggren (ordförande), Lars-Gunnar Albåge och 
 Alf Eckerhall (vid protokollet) 
  
för LO Harry Fjällström och Leif Kjellstrand 
  
för PTK Ingvar Seregard och Karl-Gunnar Skoog 
 
  
 
§ 1 SAF, LO och PTK enas om nedanstående rekommendation för partsgemensam 

utbildning av ledamöter i företagshälsovårdskommittéer m fl. Den skall ses som 
ett tillägg till §§ 23-28 i arbetsmiljöavtalet den 22 april 1976 mellan SAF, LO 
och PTK. 

  
 Parterna rekommenderar förbunden på ömse sidor att anta denna 
 rekommendation. 
  
§ 2 Ledamöter i företagshälsovårdskommittéer och företagshälsovårdscentralers 
 styrelser samt personal i centralerna som är direkt verksam i kommittéerna eller 
 styrelserna bör genomgå utbildning avseende centralens verksamhet. Även 
 annan personal med företagshälsovårdande uppgifter bör delta i utbildningen. 
  
§ 3 Utbildningen bör omfatta samverkan mellan styrelsen och företagshälso-
 vårdskommittén samt samverkan mellan de olika funktionerna i centralen 
 ävensom beröra samverkan mellan centralen och de anslutna företagen.  
 Utbildningen skall syfta till att ytterligare utveckla och effektivisera 
 verksamheten i enlighet med de av SAF, LO och PTK antagna riktlinjerna för 
 företagshälsovården. 
 
§ 4 Vid utbildningen bör centralerna använda sig av utbildningsmaterial som 
 framställts gemensamt av SAF, LO och PTK. Detta material kan i 
 förekommande fall kompletteras med särskilt material anpassat för den egna 
  centralen. Utbildningen bör omfatta sammanlagt minst 16 timmar. 
  
§ 5 Utbildningen bör anordnas av den egna centralen eller av två eller flera centraler 
 i samverkan. Den bör således vara lokalt förlagd. Utbildningen bör vara 
 gemensam för alla som berörs av den. 
 



 

§ 6 Ledamöter i företagshälsovårdskommittéer och centralers styrelser som utbildas 
 enligt denna rekommendation ersätts i enlighet med § 8 i avtalet den 1 juni 1982 
 mellan SAF, LO och PTK om utbildning i arbetsmiljöfrågor. 
 
 Kommentar till § 6: 
 
 Ledamöterna i företagshälsovårdskommittéer och centralers styrelser ersätts 
 vanligen av sitt företag. För att åstadkomma en jämnare fördelning av 
 kostnaderna mellan de företag som är medlemmar i centralen kan det vara 
 lämpligt att centralen i sin tur ersätter företag som har utgett ersättning till 
 ledamöter. 
 
§ 7 Frågor om utbildning behandlas av företagshälsovårdskommittén enligt § 28 i 
 1976 års arbetsmiljöavtal. 
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