0 n f G 1;,-.j
,q L

ARBETSMILJÖAVTAL
Mellan EnergiFöretagens Arbetsgivareförening
(EFA), Svenska Elektrikerförbundet
(SEF),
SEKO, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har följande arbetsmiljöavtal träffats.
Personalens säkerhet och välbefinnande i sitt arbete är ett viktigt led i målsättningen att skapa
minskad frånvaro, förbättrad produktivitet, kvalitet och lönsamhet. För att uppnå detta
fokuserar avtalet speciellt på samverkan, utbildning och företagshälsovård.
Arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i samverkan mellan arbetsgivaren och de anställda samt
deras fackliga organisationer för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
Anmärkning:
Såvitt avser Sveriges Ingenjörer, Ledarna, SEK0 och Unionen skall de lokala samverkansformerna behandlas
och fastställs av de lokala partema och utformas så att de väl anpassastill Bretagets verksamhet.
Arbetsmiljöfrågorna handläggs i linjeorganisationen av ansvariga chefer i samverkan med berörda anställda och
den lokala skyddsorganisationen.

Detta avtal utgör ett komplement

och förtydligande

till gällande arbetsmiljölagstiftning.

l§
Det lokala arbetsmiljöarbetet
Partema är överens om att det praktiska arbetsmiljöarbetet inom företagen skall bedrivas i
linjeorganisationen
i nära samråd mellan arbetsgivaren och representanter för de anställdas
organisationer.
1 företag med skyddskommitté skall arbetsgivaren företrädas av person i företagsledande eller
därmed jämförlig ställning. Skyddskommitté bör vara sammansatt av lika antal representanter
från arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsgivare utser ordförande i skyddskommitt6n. Med
skyddskommitté jämställs arbetsmiljökommitté
eller motsvarande organ.
2§

Arbetsställe,

skyddsområde

och skyddsombud

Med arbetsställe enligt arbetsmiljölagen avses det lokala, avgränsade område inom vilket
arbetsgivaren bedriver verksamhet. Med arbetsplats avses del av arbetsställe.
Vid ett arbetsställe kan verksamheten vara förlagd till olika lokaler, byggnader eller platser i
det fria. Ärverksamheten förlagd till olika orter kan varje ort utgöra ett arbetsställe.
Ett arbetsställe kan uppdelas i skyddsområden, inom vilka skyddsombud företräder
arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Med skyddsombud jämställs arbetsmiljöombud eller
motsvarande.
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Central samverkan

i arbetsmiljöfrågor

Partema är ense om att energibranschens utskott för hälsa, miljö och säkerhet, HMS, skall
verka som ett rådgivande organ vad gäller för energibranschen övergripande policyfrågor och
andra frågor av gemensamt intresse som kan aktualiseras av detta avtal.
1 de fall en fråga har ren partskaraktär eller uteslutande är av partsintresse, så kan frågan
hänskjutas till en särskild kommitté. Kommittén skall bestå av fem ledamöter från EFA och
en ledamot från vardera SEF, SEKO, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.
Ledamöterna utses för en tid av tre år såvida annat ej överenskommes mellan
förbundspartema. Kommittén utser inom sig ordförande och sekreterare. Om ledamöterna är
ense därom, kan till sekreterare utses person utom kornmitt&. Kommittén beslutar i övrigt om
lämplig arbetsordning.
4§
Utbildning i arbetsmiljöfrågor
Utbildningen är avsedd för personal i arbetsledande ställning, skyddsombud och ledamöter i
skyddskommittéer
eller motsvarande arbetsmiljöorgan samt andra befattningshavare som har
beslutsfunktioner
som påverkar arbetsmiljöfrågorna. All sådan personal skall genomgå
erforderlig utbildning.
För arbetsmiljöutbildningen
skall i första hand användas det utbildningsmateriel
som
utarbetats av Prevent, partemas samarbetsorganisation
för en bättre arbetsmiljö. Även av
energibranschens utskott för hälsa, miljö och säkerhet, HMS, godkänt utbildningsmateriel
kan
användas.

Företagshälsovård

5§

Partema är överens om att de anställda skall ha tillgång till företagshälsovård.
verksamheten framgår av bilaga 1.

Förhandlingsordning

Riktlinjer för

6§

Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal eller med anledning därav fattade beslut
eller träffade lokala överenskommelser
avgöres genom lokala förhandlingar mellan berörda
parter.
Kan tvisten inte lösas på detta sätt kan frågan hänskjutas till förhandling mellan berörda
fdrbund (central förhandling). Begäran om central förhandling skall i forekommande fall
framställas inom två månader från den lokala förhandlingens slutförande.
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7§
Skiljenämnd
Partema är ense om att inrätta en skiljenämnd för tillämpning av detta avtal och med
anledning därav gällande lokala bestämmelser. Nämnden skall bestå av två ledamöter från
EFA och två ledamöter sammanlagt från SEF, SEKO, Unionen, Sveriges Ingenjörer och
Ledarna.
Vid tvist där fler än en arbetstagarpart är berörd, skall detta ägnas särskild uppmärksamhet
tillsättande av ledamöter i nämnden, så att lika antal ledamöter erhålls på arbetstagarsidan
på arbetsgivarsidan.
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De av parterna utsedda ledamöterna skall - om fall anmäles för nämndens avgörande gemensamt utse opartisk ordfirande för avgörande av det aktuella fallet.
Nämnden skall - med for partema bindande verkan - avgöra sådana tvister som enligt denna
forhandlingsordning
ej kan lösas vid centrala förhandlingar.
Begäran
centrala
opartisk
tvistens

om nämndens avgörande skall framställas hos motparten inom tre månader från den
forhandlingens slutforande. Nämndens ledamöter har därefter att gemensamt utse
ordförande. Denne skall i samråd med nämndens övriga ledamöter bestämma om
fortsatta handläggning med sikte på att utan tidsutdräkt uppnå en slutlig lösning.

Partema bar vardera sina kostnader for nämndens verksamhet. Kostnader for anlitande av
opartisk ordförande delas lika av EFA och SEF alternativt SEKO, Unionen, Sveriges
Ingenjörer och Ledarna beroende på vilken organisation som hanskjutit fråga till nämnden.

Giltighet
Detta avtal ersätter avtal från 1 april 2004 och galler tills vidare från och med den 1 september
2011 med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader.

Stockholm

den 24 augusti 2011
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Bilaga 1
Riktlinjer

rörande

företagshälsovård

Partema är överens om att företagshälsovården utgör en nödvändig och självklar resurs för
företagen och dess anställda i arbetet med att utforma ändamålsenliga och säkra arbetsmiljöer.
Företagshälsovården är också en mycket viktig resurs i rehabiliteringsarbetet, som enligt
gallande lagstiftning forutsättes ske i samverkan mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och
forsäkringskassan.
Malsättningen är att företagshälsovården utif& ett helhetsperspektiv främst skall syssla med
förebyggande hälsovård, hälsoundersökningar, lagstadgade hälsokontroller, arbetsrelaterad
vård och rehabiliteringsverksamhet - med beaktande av medicinska, tekniska och
psykosociala aspekter.
Partema konstaterar att behoven av företagshälsovård inom branschen skiftar mellan olika
företag. Detta gäller såväl behovens omfattning som inriktning. Det är därför viktigt att
företagen och deras anställda ges möjlighet att erhålla en företagshälsovård som är anpassad
till behoven i varje företag. Utformningen av företagshälsovården behöver därför ske med stor
flexibilitet för an motsvara olika krav och behov.
Utformning och inriktning av företagshälsovården preciseras i de enskilda töretagen
genom riktlinjer, fastställda genom vederbörliga överläggningar i skyddsorganisationen.
Anmärkning
Partema utgår från attde lokala riktlinjernanormalt ges formen av lokala överenskommelser,
som i förekommande fall gäller med tre månaden ömsesidig uppsägningstid eller den
uppsägningstid som de lokala partema är ense om.
Kan lokal överenskommelse
om riktlinjer inte träffas, kan frågan hänskjutas till
energibranschens
kommitté, enligt 3 5. Kornmitt& skall härvid pröva frågan i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet.
Härutöver kan alltid ärenden enligt fona stycket behandlas
respektive 7 5.

på sätt som anges i avtalets 6 5

Anmärkning
Med tanke på att arbetsgivarens - och därmed linjechefernas -ansvar ftlr arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor markerats starkare, finns det skäl att i riktlinjerna precisera gränsdragningen
mellan
tekniska företagshälsovårdens
uppgifter i egenskap av stödresurs i företaget och vad som faller
på linjeansvariga chefer inom ramen för ett med produktionen integrerat arbetsmiljöarbete.

Stockholm

den 24 augusti 2011

Angående arbetsgrupp

med uppgift att se över arbetstidsbestämmelserna

i avtalet.

1 samband med 2010 års riksavtalsförhandlingar
tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp med
uppgift att på SEKOs begäran se över arbetstidsbestämmelserna
i Branschavtal Energi. SEK0
har framfort att man anser det vara olyckligt att reglerna om dygnsvila är formånligare i
Kraftverksavtalet än Branschavtalet. Förbundet vill även se forbättrade villkor när det galler
övertidsarbete, där övertidsarbete vid storhelg bör ersättas enligt en särskild regel och att
beredskapsarbete vid storhelg skall ge en högre ersättning.
Förbundet pekar på två olikheter där Branschavtalet bör likställas med Kraftverksavtalet.
Enligt avtal om arbetstidsbestämmelser
3:2 (bilaga l), stadgas att om arbetstagaren inte fått 11
timmars dygnsvila och övertidsarbete utförts under minst tre timmar, så skall arbetstagaren
bredas åtta timmars sammanhangande vila om inte följande dag är arbetsfri. Detta menar
SEK0 är att jämföra med Kraftverksavtalet där det endast kravs två timmars övertidsarbete
för att garanteras åtta timmars sammanhangande vila. 1 Kraftverksavtalet 4: 11 finns också en
regel om att vid avbrott i dygnsvilan och övertidsarbete utförts mellan kl. 23.00-07.00 med
fem timmar, ges ledigt hela dagen därpå utan löneavdrag. Motsvarande regel i
Branschavtalets arbetstidsbestämmelser
saknas.
SEK0 menar också att det är rimligt att Branschavtalets regler om övertidskompensationens
storlek (.5:3), tillfors en ny regel om övertidsarbete vid storhelg enligt definitionen (7:3), med
månadslönen/50. Regeln om ersättning vid beredskapstjänstgöring
(7:3) vid storhelg, bör
också andras från månadslönen/350 till månadslönen/50.
EFA avvisar SEKO:s yrkanden på materiella förändringar och menar att den här typen
yrkanden måste hanteras i avtalsförhandlingar. Partema konstaterade att någon samsyn kring
kraven inte kunde nås och gruppens arbete får därmed betraktas som avslutat.
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