
FÖRHANDLINGSORDNING
Förhandlingsordningen gäller mellan parterna inom ALMEGA
Tjänsteförbunden bransch Fastigheter.

§ 1   TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Förhandlingsordningen gäller för rättstvister.

§ 2   LOKAL FÖRHANDLING
Förhandling ska i första hand genomföras mellan arbetsgivare och
lokal arbetstagarorganisation (lokal förhandling).

§ 3   CENTRAL FÖRHANDLING
Kan enighet inte nås vid lokal förhandling får part i detta avtal som
vill fullfölja frågan påkalla förhandling hos motparten i avtalet (cen-
tral förhandling).

Central förhandling ska påkallas senast två månader efter den dag den
lokala förhandlingen avslutades, om inte annat gäller för viss fråga
enligt lag eller avtal. Part som försummar detta förlorar rätten till för-
handling vad avser skadeståndsyrkande eller annan fullgörelse enligt
lag eller avtal.

Anmärkning
I fråga om förhandling enligt §§ 2–3 gäller härutöver bestäm-
melserna i MBL. Bestämmelser i MBL i övrigt avseende för-
handlingar gäller likaså. 

§ 4   GILTIGHET M.M.
Avtalet ersätter för ALMEGA Tjänsteförbunden bransch Fastigheter
bestämmelserna i §§ 1–7 i Huvudavtalet Alliansen (SFO)-LO/PTK
1982-04-06.  

Avtalet gäller fr o m 1997-09-01 och tills vidare med en ömsesidig
uppsägningstid av sex månader.
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HUVUDAVTAL ALLIANSEN (SFO)-LO/PTK
1982-04-06
(§§ 1–7 Förhandlingsordning har ersatts av separat avtal)

Parternas relationer
Förhållanden och relationer mellan parterna på arbetsgivarsidan och
arbetstagarsidan regleras genom avtal och överenskommelser. Vid
tillämpningen av dessa är det naturligt att de fackliga organisatio-
nerna och företagen kan ha olika intressen som de vill tillgodose. Det
är emellertid av stor betydelse att parterna i största möjliga utsträck-
ning söker förebygga uppkomsten av tvister. Parternas överenskom-
melse om förhandlingsordning och övriga relationsregler ska ses mot
denna bakgrund. 

§ 8 Tvister rörande huvudavtalet
Tvister som rör tolkningen och tillämpningen av detta huvudavtal kan
i sista hand hänskjutas till AD med undantag av tvister rörande tolk-
ning och tillämpning av § 11 mom 2, 3, 5 och 6 och § 12. Sådana tvis-
ter kan i sista hand hänskjutas till gemensamma nämnden. 

§ 9 Gemensamma nämnden
MOM 1 Nämnden har följande uppgifter och sammansättning.

Tvister rörande huvudavtalet
Vid tvister rörande § 11 mom 2, 3, 5 och 6 (skyddsarbete, förberedel-
searbete, branschanpassning) består nämnden av fyra ledamöter
utsedda av SFO samt två ledamöter för vardera av huvudorganisatio-
nerna på arbetstagarsidan om dessa samförhandlar. I annat fall utser
SFO fyra ledamöter och berörd huvudorganisation på arbetstagarsi-
dan fyra ledamöter. 

Ledamöterna väljs på tre år varvid mandatperioderna förläggs så att
kontinuitet erhålls. För varje ledamot utses en suppleant för ett år. 

När nämnden ska handlägga ärende, som ska avgöras med för par-
terna bindande verkan, ingår såsom ledamot i nämnden även en opar-
tisk ordförande, som utses av SFO och LO/PTK gemensamt. 

Vid behandling av frågor enligt § 12 (skydd för vitala samhällsintres-
sen) består nämnden av två ledamöter utsedda av SFO samt en leda-
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mot för vardera av huvudorganisationerna på arbetstagarsidan om
dessa samförhandlar. I annat fall utser SFO två ledamöter och berörd
huvudorganisation på arbetstagarsidan två ledamöter. Nämnden kan
avge rekommendation under förutsättning att majoritet härför kan
uppnås enligt reglerna i mom 3. 

Uppnås majoritet i nämnden för att viss stridsåtgärd ska hävas eller
inskränkas, åligger det avtalsparterna att omedelbart verka för detta.

MOM 2 Till nämndens förfogande ska finnas tre sekreterare, varav en utses av
SFO, en av LO och en av PTK.

MOM 3 Nämnden är beslutsför om den är fulltalig. Varje ledamot i nämnden
har en röst. Som nämndens beslut gäller den mening som flertalet
ledamöter är ense om.

MOM 4 Ärende anmäls skriftligt till nämnden. I anmälan ska man ange parts
yrkande och man ska också redogöra för de omständigheter som par-
ten vill åberopa till stöd för sitt yrkande.

Nämnden begär yttrande av motpart i varje ärende. Dessutom kom-
pletterar nämnden på eget initiativ underlaget för sitt ställningsta-
gande.

MOM 5 Nämnden kallas till sammanträde senast inom två veckor från det att
ett ärende kommit in till nämnden. Därefter sammanträder den och
avgör ärendet så snart som möjligt. 

MOM 6 Nämndens beslut meddelas skriftligt och tillställs båda parter samti-
digt. Beslut är offentligt om parterna inte är ense om annat.

MOM 7 Nämnden kan utdöma påföljd enligt för varje tvist tillämpliga bestäm-
melser.

Kommentar
Bestämmelsen innebär att påföljd kan utdömas enligt regler i den lag
eller det avtal som reglerar det som tvisten avser.

§ 10 Intressetvist
MOM 1 I intressetvist som ej löses genom förhandlingar kan i sista hand strids-

åtgärd vidtas enligt reglerna i MBL.

MOM 2 Stridsåtgärd i intressetvist, som i övrigt är tillåten, får ej vidtas av
part, innan denna fullgjort sin förhandlingsskyldighet. 
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Kommentar till mom 1–2
I intressetvist är part skyldig att genom förhandling med motparten,
på det sätt som anges i förhandlingsordningen, söka nå en uppgörelse
i tvistefrågan. I den mån tvistefrågan inte kan lösas genom förhand-
lingar är part emellertid i princip oförhindrad att vidta stridsåtgärd.
Att part på grund av reglerna om skyddsarbete m.m. är skyldig att
iaktta vissa begränsningar när stridsåtgärd tillgrips framgår av kom-
mentaren till 11–12 §§. Av reglerna i MBL följer också att åtgärden
ska vara beslutad av vederbörande organisation samt att motparten i
normalfallet skriftligen ska varslas minst sju dagar i förväg.

Avtalsparterna har som en självklarhet utgått ifrån att, innan stridsåt-
gärder vidtas, alla möjligheter till förhandlingslösningar noggrant
prövats. 

ÖVRIGA RELATIONSREGLER
§§ 11–12

§§ 11 Neutralitetsregler, skyddsarbete m.m.

MOM 1 Neutralitetsregler
Om konflikt inom SFO-området leder till stridsåtgärd utför arbetsta-
gare som ej berörs av stridsåtgärd sina ordinarie arbetsuppgifter i den
omfattning som är brukligt vid arbetets normala utförande. Härutöver
gäller följande i de fall verksamheten som en följd av stridsåtgärder
inte kan bedrivas i normal omfattning:

Arbetare
Arbetare utför vid tjänstemannakonflikt de arbeten som inom ramen
för arbetarens kvalifikationer faller inom berört kollektivavtals till-
lämpningsområdet.

Tjänstemän
Tjänstemän utför vid arbetarkonflikt allt tjänstemannaarbete vid
berört företag som faller inom berört tjänstemannakollektivs avtals
tillämpningsområde.

Kommentar
Utgångspunkten för neutralitetsreglerna är att arbetstagarna har rätt
att iaktta strikt neutralitet. Därigenom kan tvister och gränsdrag-
ningsproblem undvikas.
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Arbetare
Arbetare ska i den omfattning som är brukligt utföra sina ordinarie
arbetsuppgifter så långt som är möjligt vid tjänstemannakonflikt. Är
detta inte möjligt kan arbetare utföra även andra arbetsuppgifter.
Dessa måste dock falla inom ramen för berört kollektivavtals tillämp-
ningsområde. Dessutom måste arbetaren ha tillräckliga kvalifikatio-
ner – kunskaper – för att utföra det nya arbetet. Arbetsuppgifterna
måste dessutom stå i ett naturligt samband med den av arbetsgivaren
bedrivna rörelsen (verksamheten). Arbetaren är med andra ord inte
skyldig att utföra arbetsuppgifter som han/hon inte behärskar.
Arbetaren är inte heller skyldig att utföra arbetsuppgifter som
han/hon klarar av att utföra om arbetsuppgiften sakligt sett faller
inom annat avtals tillämpningsområde.

Tjänstemän
Tjänstemän ska vid arbetarkonflikt så långt som möjligt och i den
omfattning som är brukligt fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter.

Tjänstemän kan dock utföra även andra än ordinarie arbetsuppgifter.
Dessa måste dock falla inom ramen för berört tjänstemannakollektivs
avtals sakliga tillämpningsområde.

MOM 2 Skyddsarbete
Skyddsarbete utförs av såväl arbetare som tjänstemän inom respekti-
ve avtalsområde.

Med skyddsarbete avses:

– Arbete som vid konfliktutbrott behöver utföras för att verksamhe-
ten ska kunna avslutas på ett tekniskt försvarligt sätt.

– Arbete som behöver utföras för att avvärja fara för människor och
djur.

– Arbete som behöver utföras för att undvika avsevärd skada på
byggnader och andra anläggningar, fartyg och maskiner.

– Arbete som behöver utföras för att undvika avsevärd skada på
varulager. Sådant lager får ej användas för att uppehålla företagets
drift eller avyttras. Avyttring är dock tillåten i den utsträckning
som krävs för att förhindra sådan förskämning eller förstöring som
varorna på grund av sin beskaffenhet är underkastade.

– Arbete som behöver utföras för att betala ut löner, pensioner och
andra ersättningar.
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– Arbete som företag i sin egenskap av arbetsgivare behöver utföra
för att fullgöra åliggande enligt lag eller författning.

Kommentar
Med skyddsarbete menas sådant arbete som är nödvändigt för undvi-
kande av avsevärd skada på anläggningar, maskiner osv. I huvudavta-
let har endast intagits en allmän definition av begreppet skyddsarbe-
te. I mom 6 anges därför att SFO-branschkommittéer och förbund kan
anpassa de generella skyddsarbetsbestämmelserna. Tanken är att man
inom varje bransch ska komma överens om vad som ska kunna räk-
nas till skyddsarbete. 

Avtalets bestämmelser om skyddsarbete grundar sig på att skillnad
görs mellan vad som (skadeståndsrättsligt) utgör sakskada och vad
som anses som förmögenhetsförlust. Det beror på att en stridsåtgärd
nästan undantagslöst är inriktad på att vålla motparten förmögenhets-
förlust för att påverka denna till att göra eftergifter i tvisten.
Skyddsarbete får därför i princip inte tillgripas för att förhindra för-
mögenhetsförlust. 

Sakskada på byggnader, anläggningar, maskiner, varulager m.m. har
emellertid parterna velat betrakta på ett annat sätt. Sådan skada kan
försvåra eller omöjliggöra arbetets återupptagande efter det att kon-
flikten bilagts.

Arbetsinsatser för att förhindra avsevärda sakskador är därför att
betrakta som skyddsarbete. Arbetsgivaren kan däremot inte åberopa
skyddsarbetsbestämmelser för att hindra en ren förmögenhetsskada
om varor som finns i lager skadas som en följd av varornas innebo-
ende egenskaper, t.ex. försurning och förskämning. Skadas däremot
varulagret genom ett utifrån kommande fysiskt angrepp, t.ex. brand,
är det fråga om sakskada. För att förhindra sakskadan kan då skydd-
arbete bli aktuellt.

Både arbetare och tjänstemän är skyldiga att utföra skyddsarbete.
Enligt avtalet är dock denna skyldighet begränsad till skyddsarbete
som faller inom det egna kollektivavtalets tillämpningsområde. 

Närmare om de olika skyddsarbetsfallen
Den första punkten tar upp fallet att skyddsarbete måste utföras för att
driften vid ett konfliktutbrott ska kunna avslutas på ett tekniskt för-
svarligt sätt. Syftet är således att förhindra sakskada som kan försvå-
ra driftens återupptagande eller vålla bestående skador.
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I tredje punkten anges att skyddsarbete kan bli aktuellt för att undvi-
ka avsevärd skada på vissa objekt. Här avses färdigställa byggnader
samt andra anläggningar, fartyg och maskiner. Bestämmelsen innebär
således att skadan måste vara av viss omfattning. Dock ska skadans
omfattning bedömas i förhållande till värdet av det som skadats.

I fjärde punkten behandlas skyddsarbete som kan bli aktuellt vid
skada på varulager. Liksom under tredje punkten måste det vara fråga
om en avsevärd skada. Av paragraftexten framgår att skyddsarbetsbe-
stämmelserna inte kan åberopas för att förhindra skada om varulagret
under konflikten används för att uppehålla företagets drift eller om
varulagret avyttras. Avyttring/försäljning är dock tillåtet i den
utsträckning som behövs för att förhindra sådan förskämning eller
förstöring, som varorna på grund av sin beskaffenhet är underkastade.
Avyttras ett varulager under dessa förutsättningar kvarstår arbetsta-
garnas skyldighet att utföra skyddsarbete.

Den sjätte punkten behandlar skyddsarbete som behöver utföras för
att företag i egenskap av arbetsgivare ska kunna fullgöra åliggande
enligt lag eller författning, som eljest medför påföljd. En förutsättning
för att det ska betraktas som skyddsarbete är att det inte enbart är eko-
nomiska intressen som skyddas i lag eller författning.

Avslutningsvis kan anmärkas att skyddsarbete kan bli aktuellt obero-
ende av om konfliktåtgärder beror på åtgärder från arbetstagar- eller
arbetsgivarsidan. I konsekvens härmed kan båda sidorna påkalla till-
lämpning av skyddsarbetsbestämmelserna.

MOM 3 Förberedelsearbete
Med förberedelsearbete avses sådant arbete som gör det möjligt att
snarast återuppta verksamheten när överenskommelse träffats om att
stridsåtgärd ska upphöra. 

Förberedelsearbete utförs av såväl arbetare som tjänstemän. Sådant
arbete sker inom respektive avtalsområde.

Kommentar
Förberedelsearbete kan endast bli aktuellt när parterna träffat över-
enskommelse om att stridsåtgärder ska upphöra vid viss given tid-
punkt. Det kan då bli aktuellt för vissa arbetstagarkategorier att
genomföra förberedelsearbete före den tidpunkt då stridsåtgärderna
ska upphöra.
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Förberedelsearbete utförs, liksom skyddsarbete, av både arbetare och
tjänstemän inom respektive kollektivavtals giltighetsområde.

MOM 4 Tvist rörande tillämpningen av mom 1–3 ovan handläggs på arbetsta-
garsidan förbundsområdesvis enligt reglerna i MBL § 34.

MOM 5 Till skyddsarbete enligt mom 2 och förberedelsearbete enligt mom 3
hänförs även sådan arbetsledning som erfordras vid skyddsarbete
inom LO-kollektivets avtalsområde.

Kommentar
Den situation som avses är att det föreligger konflikt inom LO-områ-
det. I en sådan konflikt kan skyddsarbete komma att utföras av arbe-
tare. Härvid gäller att arbetsledande personal inom ramen för sina
ordinarie arbetsuppgifter utövar erforderlig arbetsledning för skydds-
arbete. 

MOM 6 Branschanpassning
Innebörden av skyddsarbete enligt mom 2 respektive utformningen av
förberedelsearbete enligt mom 3 kan av SFO-branschkommitté och
förbund anpassas till förhållandena inom respektive avtalsområden.

§ 12 Skydd för vitala samhällsintressen
Part kan i gemensamma nämnden begära prövning av vilka åtgärder
som kan vidtas för att undvika eller begränsa konsekvenser av kon-
flikt, som part ej anser rimliga med hänsyn till det allmännas intres-
se. Sådan prövning kan även begäras av myndighet eller annat sam-
hällsorgan som företräder berört allmänt intresse.

Kommentar
Bestämmelserna i denna paragraf tar sikte inte enbart på konflikter
där SFO, LO eller PTK eller SFO-branschkommitté eller LO-PTK-
förbund är part, utan även på konflikter helt utanför SFO-området.
Dessutom har myndighet, eller annat samhällsorgan som företräder
allmänt intresse som berörs av konflikt, givits möjlighet att begära
prövning i nämnden.

Vad som menas med vitala samhällsintressen kan ej närmare definie-
ras i en paragraf. Dessutom kan bedömningen ändras från tid till
annan. Rent allmänt kan dock sägas att till vitala samhällsintressen
räknas sådant arbete som krävs för att upprätthålla en nödvändig grad
av försörjning samt att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Hit
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hör även arbete och insatser som krävs för att upprätthålla nödvändig
verksamhet inom social- och sjukvård, polis- och brandväsen eller
annan verksamhet av samma dignitet.

Av § 9 framgår att prövning av om vitala samhällsintressen träds för
när ska göras i gemensamma nämnden. Nämnden arbetar i paritetisk
sammansättning vid behandling av dessa frågor.

GILTIGHETSTID
§ 13
Detta avtal gäller fr.o.m. denna dag tillsvidare med en ömsesidig upp-
sägningstid av sex månader.

Kommentar
Vilka regler som gäller om en av flera parter på endera sidan sagt upp
avtalet framgår av 29 § MBL.

Stockholm den 9 april 1982

SFO LO PTK
Bertil Nilsson Harry Fjällström Stig Ahlin
Ruben Turhagen Bosse Bergnér
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