AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖFRÅGOR
Parter: KFO och Sif/CF
Avtal: Industriavtal tjänstemän

§ 1 Gemensamma utgångspunkter
Parterna är överens om att främja utvecklingen av en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet är därför en viktig och integrerad del av företagens verksamhet. En god
arbetsmiljö som även omfattar de psykologiska och sociala förhållandena i arbetsmiljön ska
syfta till låg sjukfrånvaro, bra arbetsförhållanden samt ökad produktivitet, kvalitet och
lönsamhet.
Arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter är viktiga delar i arbetet. På varje företag ska
för arbetstagarna finnas tillgängligt arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen, övriga
författningar (anvisningar, föreskrifter eller meddelanden) som har utfärdats med stöd av
lagen eller förordningen samt lokala skyddsföreskrifter som rör den aktuella verksamheten.
§ 2 Lokal samverkan om arbetsmiljöarbete
De lokala parternas samverkan är grundläggande för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågorna
handläggs i bl a linjeorganisationen av ansvariga chefer och skall inordnas i företagets
ordinarie verksamhet. Det är viktigt att arbetsgivarens och arbetstagarnas företrädare på olika
nivåer har tillräckliga befogenheter och erforderlig kompetens för att fylla sin del av det
samlade ansvaret. Lokala överenskommelser bör därför träffas om formen för samverkan, där
reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering utgör viktiga delar.
§ 3 Företagshälsovård
Parterna är ense om att en ändamålsenlig företagshälsovård är en betydelsefull resurs för
företag och anställda. Företagshälsovården bör utformas med utgångspunkt från olika behov
och krav i de enskilda företagen. En genomgång av företagens behov av företagshälsovård är
av betydelse och bör ske årligen.
§ 4 Utbildning
De lokala parterna bedömer behovet av utbildning och information samt den tidsomfattning
och det innehåll som erfordras för att åstadkomma och vidmakthålla en god arbetsmiljö i
företaget.
§ 5 Förhandlingsordning
Vid tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal samt lokal överenskommelse gäller
förhandlingsordningen.

Skiljenämnd
Kan tvist inte lösas genom lokal och central förhandling äger part hos motparten senast två (2)
månader efter avslutad central förhandling anmäla ärendet med bindande verkan för parterna.
Nämnden skall bestå av två ledamöter från KFO och två ledamöter från Sif/CF. De av
parterna utsedda ledamöterna kan, om någon av parterna så begär, gemensamt utse opartisk
ordförande för avgörande av det aktuella ärendet.
Parterna bär vardera sina kostnader för nämndens verksamhet. Kostnaden för anlitande av
opartisk ordförande delas lika av KFO och Sif/CF.
§ 6 Giltighetstid
Detta avtal gäller tillsvidare fr o m den 1 april 2004 med tre (3) månaders ömsesidig
uppsägningstid.
Anmärkning
Om de lokala parterna efter en analys av arbetsmiljöavtalet är ense om att nu gällande
regelverk väl uppfyller detta avtal, kan överenskommelse träffas om att ej tillämpa avtalet.
Sådan överenskommelse skall omprövas varje år.
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