
Förhandlingsprotokoll 
Ärende: Huvudavtal 

Parter: Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) 
Privattjänstemannakartellen (PTK) 

Tid och plats: 1997-02-20, KFOs lokaler, Bohusgatan 10, Stockholm 

Närvarande  

för KFO: Rolf Attner, Bruno Skog och Lars Sundberg 

för PTK: Björn Bergman, Holger Eriksson, Monica Gustafsson,  
Bo Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius,  
Isa Skoog och Bo Ragnar 

§ 1 Huvudavtal 
Som avtalsslutande parter ska såväl kooperationens som fackföreningsrörelsens löne- och 
avtalspolitiska grundsatser vara följande: 

• De anställda i de kooperativa verksamheterna ska erhålla löner och allmänna 
anställningsvillkor som baseras på samma marknadsmässiga förutsättningar som gäller 
inom andra jämförbara företag. 

• De kooperativa arbetsgivarna och de fackliga organisationerna skall eftersträva goda 
relationer mellan ledning och anställda samt i övrigt verka för goda arbetsförhållanden. 
Samarbetet bör vidare leda till inflytande för de anställda vilka även skall ges möjligheter 
att utvecklas i sina arbeten. 

• De kooperativa arbetsgivarna och de fackliga organisationerna skall samarbeta för att 
främja strävanden mot gemensamma mål. Detta skapar förutsättningar för trygghet i 
anställningen. 

Parterna har åtagit sig ett särskilt ansvar för ovanstående grundsatser och ska i samarbete aktivt verka 
för att grundsatserna följs. Dessutom ska parterna söka överbrygga meningsmotsättningar på olika 
nivåer. 

Parterna är medvetna om att vissa av KFO:s medlemsföretag ej kan anses ingå i den 
konsumentkooperativa rörelsen. Oaktat detta förhållande är parterna ense om att ovanstående 
grundsatser ska gälla även för dessa medlemsföretag. 

Mot bakgrund av ovanstående träffar KFO och PTK bifogade huvudavtal, bilaga 1. 

§ 2 Parternas åtaganden 
Mot bakgrund av parternas åtaganden i huvudavtalet är KFO och PTK ense om att följa huvudavtalets 
tillämpning genom att två företrädare för KFO och två företrädare för PTK, fortlöpande sammanträffar 
på sätt som gruppen bestämmer. 

KFO och PTK är överens om att ett viktigt syfte med detta avtal är att långsiktigt skapa en fast och 
tydlig grund för relationerna mellan tjänstemännen och KFO. I anslutning till detta konstaterande 
noterar KFO och PTK följande: 

• Inom PTK har sedan kartellens tillkomst utvecklats en intern ordning för vilka 
tjänstemannaorganisationer som tecknar kollektivavtal inom olika områden. 

Ordningen innebär bland annat att det är PTK:s stiftare, dvs SIF, LEDARNA, HTF och CF som är 
avtalstecknare. Inom område där det endast finns ett PTK-förbund tecknar dock detta avtal. 



• Beträffande företag som har sin bakgrund i tidigare offentlig verksamhet skall KFO och 
PTK samarbeta i syfte att låta tjänstemännen ha så likartade anställningsvillkor som 
möjligt. 

§ 3 Förbundsantaganden 
PTK ska verka för att huvudavtalet antas som kollektivavtal av PTK:s medlemsförbund. 

§ 4 Rättstvist 
Parterna är, mot bakgrund av reglerna i § 8 i huvudavtalet, ense om att rättstvist i sista hand normalt 
ska prövas i AD. Parterna vill dock understryka att skiljeförfarande undantagsvis kan vara att föredra, 
exempelvis i tvister rörande tillämpning av förtroendemannalagen. 

§ 5 Gemensam information 
Parterna är ense om att, vid sidan av partsenskild information om huvudavtalet, söka framta 
partsgemensamt informationsmaterial och använda detta gemensamt gentemot företrädare för KFO:s 
medlemsföretag och PTK:s medlemsförbund. 

§ 6 Giltighetstid 
Huvudavtalet gäller från och med denna dag tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. 
Uppsägning kan dock ske först 1999-12-31. 

Vid protokollet 
Lars Sundberg 

Justeras  Justeras 
Rolf Attner  Bo Ragnar 
Bruno Skog 
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