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Presentation
• Namn

• Arbetsplats

• Vad vill jag ha ut av detta pass

Frida Johansson Drugge

Ombudsman
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Förhandling enligt MBL* 

• Arbetsgivaren är förhandlingsskyldig (11 § MBL) innan:
‒ Viktigare förändring av verksamheten

‒ beslut om viktigare förändring av arbets- eller 
anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör 
organisationen

• nya tjänster, enheter, arbetssätt

• neddragningar, chefsrekrytering, förändringar i arbetstidens förläggning 
osv…

• Omplacering av personal 

• Arbetsgivaren ska förhandla med lokal facklig part = 
klubben!

* MBL = Medbestämmandelagen
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Förhandlingsframställan
• Bör, men måste inte, vara skriftlig

• Vad är det som ska förhandlas?

• Datum

• Är det en fråga klubben inte känner till väldigt väl – be 
om underlag:
o Vad? 

o Vem och hur?? 

o När?

o Risk- och konsekvensanalys för arbetsmiljö
• www.av.se

• Arbetsmiljöombud (AMO)
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http://www.av.se/


Förhandling

• Förhandlingen ska bedrivas skyndsamt

• Inom 14 dagar (16 § MBL)

• Kom överens om tid och plats

Sen då…?
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Kalla till medlemsmöte

Informera om arbetsgivarens förslag – få insyn 
i vad medlemmarna tycker är viktigt!
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Förhandlingsdagen!

• Förhandling = möjlighet att påverka och förbättra

• Parterna får bestämma vem som deltar

• Lösningsorienterat

• ÖVNING (och lite paus)
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Övning del 1

Besvara följande frågor:

1. Behöver ärendet förhandlas? 

2. Vad svarar ni arbetsgivaren?

3. Vad kan vara intressant att ta upp vid förhandlingen?
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Övning del 2

Hur kan ärendet hanteras framöver – fundera på ett förslag!
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Förhandlingsdagen forts.
• Arbetsgivaren presenterar ny information?

• Rätt att få ta del av dokument som arbetsgivarens 
hänvisar till  - editionsplikt enligt 18 § MBL

• AJOURNERA!
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Om vi inte kommer överens?

• Innan en förhandling avslutas i 
oenighet - kontakta regionkontoret

• I de allra flesta fall är nästa steg att 
påkalla central förhandling 

• råda med en lokal ombudsman 
innan

• Finns mer att göra och hur ser 
möjligheten till framgång ut?

• Mycket korta preskriptionstider!

• Central förhandling påkallas av 
Unionens centrala ombudsmän
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Om vi kommer överens! 

• Klubben har argumenterat för sin sak och arbetsgivaren 
har tagit det till sig = Jippi yey 

• Protokoll upprättas och signeras 
‒ Vem har deltagit

‒ Datum

‒ Vad har diskuterats

‒ Vad är det för resultat

‒ Är förhandlingen avslutad eller ej
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Återkoppla till medlemmarna och berätta om ert 
goda resultat!
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TACK!

Frida Johansson Drugge frida.johansson-drugge@unionen.se
Ombudsman

E-post regionen norrbotten@unionen.se

Rådgivning 0770-870 870
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