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Läsanvisning  
Denna skrift avser kapitel 3 Huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd.  
 
Avsnittet som avser §§ 2–7 Sakliga skäl är under utveckling och beräknas vara tillgängligt i 
augusti 2022. Skriften kommer då att uppdateras.  
 
Avsnittet som avser §§ 8–9 Turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist återfinns 
nedan.   
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§§ 8-9: Turordning vid uppsägning på grund 
av arbetsbrist  

Inledning 
Vid en driftsinskränkning har arbetsgivaren och den lokala arbetstagarparten ett ansvar att 
försöka träffa en överenskommelse om turordning, det vill säga en avtalsturlista. Det sker på 
någon av parternas begäran. I § 8 i huvudavtalet anges de utgångspunkter som gäller vid 
träffandet av avtalsturlistor. Bestämmelsen gäller i förhållande till Svenskt Näringsliv och PTK, 
samt motsvarande parter som antagit huvudavtalet på förbundsnivå. Om en avtalsturlista inte 
kan träffas har arbetsgivaren i enlighet med § 9 möjligheter att undanta arbetstagare från 
turordningen.  
 
Grundtanken i huvudavtalet är att arbetsgivarna fortlöpande avsätter ekonomiska resurser 
som ska användas i samband med driftsinskränkning.  
 
Regleringarna om arbetsbristförhandlingar i huvudavtalet utgår från tjänstemännen som ett 
kollektiv. Det ska alltså upprättas en gemensam turordning för tjänstemän i händelse av 
arbetsbrist. Utgångspunkten är att förbunden inom PTK ska uppträda gemensamt vid 
förhandlingar om arbetsbrist och därmed även när fråga om att träffa avtalsturlista 
uppkommer. 

PTK-L 
Grundtanken i huvudavtalet är att tjänstemännen ska företrädas gemensamt genom PTK-L. 
Det står för PTK lokalt och är en frivillig sammanslutning av lokala tjänstemannaklubbar och 
föreningar. En av fördelarna med ett PTK-L är att möjligheten att företräda medlemmar i alla 
tjänstemannafacken ger de lokala fackliga organisationerna en bättre förhandlingsposition. 
Ju fler som står bakom en förhandlande part – desto starkare blir den.  
 
PTK-L finns angivet i PTK:s stadgar och kan ha till uppgift att företräda tjänstemanna-
kollektivet gemensamt vid förhandlingar i samband med arbetsbrist. Som följer av § 8 i 
huvudavtalet (se vidare nedan) innebär det att PTK-L då får ansvar för att medverka till att 
förhandla om möjligheten att träffa överenskommelse om avsteg från den lagenliga tur-
ordningen. Om sådan överenskommelse inte kan träffas i det enskilda fallet får PTK-L i stället 
ansvar att bevaka att turordningen följs enligt § 22 LAS och att undantagsreglerna i § 9 
huvudavtalet, tillämpas i enlighet med huvudavtalet, om arbetsgivaren vill använda sig av 
dessa. 
 
Om PTK-L inte kan bildas bör de PTK-förbund som har kollektivavtal med arbetsgivaren 
ändå samförhandla i frågor som rör arbetsbrist för att bevaka att tjänstemannakollektivet i 
turordningshänseende behandlas som en enhet. 
 
För mer information om PTK-L hänvisas till skriften  PTK-L – när facken samverkar på 
företaget. 
 
 
 

https://www.ptk.se/wp-content/uploads/2021/06/PTK-2022-PTK-L-skrift-2022-06-01.pdf
https://www.ptk.se/wp-content/uploads/2021/06/PTK-2022-PTK-L-skrift-2022-06-01.pdf
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Överenskommelse om turordning – avtalsturlista 

Utdrag ur huvudavtalet, kapitel 3, § 8 
”I förhållandet mellan PTK och Svenskt Näringsliv, samt motsvarande parter som antagit 
Huvudavtalet på förbundsnivå, ska följande gälla. 

Grundtanken i kollektivavtalet om omställning för tjänstemän är att företaget fortlöpande 
avsätter ekonomiska medel som ska användas i samband med driftinskränkning. Därigenom 
ska i en sådan situation såväl företagets behov vad gäller arbetsstyrkans sammansättning som 
uppsagdas krav på ekonomisk kompensation och hjälp till nytt arbete kunna tillgodoses. Detta 
innebär i sin tur ett åläggande för berörda parter att vid aktualiserad driftsinskränkning på 
endera partens begäran söka träffa överenskommelse om turordning vid uppsägning. De har 
därvid ett gemensamt ansvar för att den arbetsstyrka som sammansätts gör det möjligt för 
företaget att uppnå ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. 

De lokala parterna ska vid aktualiserad personalinskränkning värdera arbetsgivarens krav och 
behov i bemanningshänseende. Om dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lag 
ska fastställandet av turordning ske med avsteg från bestämmelserna i anställnings-
skyddslagen. 

De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de anställda som ska sägas upp så att 
arbetsgivarens behov av kompetens särskilt beaktas liksom arbetsgivarens möjligheter att 
bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning. 

Det förutsätts att de lokala parterna på endera partens begäran träffar överenskommelse om 
fastställande av turordning vid uppsägning med tillämpning av § 22 anställningsskyddslagen 
och de avsteg från lagen som erfordras. 

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i §§ 25–27 anställnings-
skyddslagen överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid ska de ovan nämnda 
kriterierna gälla. 

Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående 
stycken liksom att skriftligen bekräfta träffade överenskommelser. 

Enas inte de lokala parterna, äger förbundsparterna om endera begär det, träffa överens-
kommelse i enlighet med ovan angivna riktlinjer. 

Det förutsätts att företaget inför behandlingen av frågorna som berörts i denna paragraf 
tillhandahåller den lokala respektive förbundsavtalsparten relevant faktaunderlag.  

Anmärkning  

Utan lokal eller central överenskommelse enligt ovan kan uppsägning på grund av arbetsbrist 
respektive återanställning prövas enligt lag med iakttagande av förhandlingsordningen. 

Svenskt Näringsliv och PTK noterar att samtliga berörda PTK-förbund enats om att i företag 
befintliga tjänstemannaklubbar respektive av tjänstemännen utsedda representanter inom 
PTK-området kan beträffande detta avtal och beträffande frågor om personalinskränkning 
enligt avtalen om allmänna anställningsvillkor gentemot arbetsgivaren företrädas av ett 
gemensamt organ, PTK-L. Detta organ ska anses vara "den lokala arbetstagarparten" i de 
nämnda avtalen. PTK-L ska även anses vara "den lokala arbetstagarorganisationen" enligt 
anställningsskyddslagen.” 
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Kommentar till avtalstexten 
Regleringen i § 8 motsvarar i huvudsak den som tidigare funnits i Trygghets- och 
Omställningsavtalet. Utgångspunkten i huvudavtalet är att arbetsgivarna fortlöpande avsätter 
en del av lönesumman till TRR eller TRS, som ska användas i samband med driftinskränkning. 
På så sätt ska såväl företagets behov när det gäller arbetsstyrkans sammansättning, som 
uppsagdas krav på ekonomisk kompensation och hjälp till nytt arbete kunna tillgodoses. 
Detta innebär i sin tur en skyldighet för berörda parter att vid en driftsinskränkning, på 
någon av parternas begäran, försöka träffa överenskommelse om turordning.  

Skyldighet att försöka enas om avtalsturlista 
Parternas skyldighet att försöka enas om hur bemanningen ska se ut efter en nedskärning, 
det vill säga att komma överens om en avtalsturlista, är inte ny. Snarlika skrivningar har 
funnits i kollektivavtal sedan tidigt 70-tal, när det första omställningsavtalet träffades.  

 
Parterna har ett gemensamt ansvar för att den arbetsstyrka som sätts samman gör det 
möjligt för företaget att uppnå ökad produktivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Vid 
arbetsbrist ska parterna värdera arbetsgivarens krav och behov i bemanningshänseende. 
Om parterna är ense om att dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av lagens 
turordningsregler ska fastställandet av turordning ske med avsteg från bestämmelserna i 
LAS. 

Urval med utgångspunkt i företagets behov av kompetens 
När en avtalsturlista träffas ska de lokala parterna göra ett urval av de anställda som ska 
sägas upp. Urvalet ska ske med utgångspunkt i att arbetsgivarens behov av kompetens 
särskilt beaktas. Hänsyn ska även tas till arbetsgivarens möjligheter att bedriva konkurrens-
kraftig verksamhet och därmed skapa förutsättningar för fortsatt anställning. 
 
De lokala parterna kan också komma överens om turordning vid återanställning som avviker 
från bestämmelserna i §§ 25—27 anställningsskyddslagen, om detta görs innan åter-
anställning aktualiseras. I dessa fall ska de ovan nämnda kriterierna gälla. 

Frågan kan lyftas till centrala parter 
De lokala parterna ansvarar för att på begäran förhandla och att skriftligt bekräfta de 
överenskommelser som träffats. Om de lokala parterna inte kan enas så kan förbunds-
parterna, om någon av parterna begär det, träffa överenskommelse i enlighet med ovan 
angivna riktlinjer. Frågan kan alltså lyftas till centrala parter och mandatet att träffa 
överenskommelse ligger då i stället hos dessa.   

 
Det förutsätts att företaget inför behandlingen av frågorna tillhandahåller den lokala eller 
förbundsavtalsparten relevant faktaunderlag, som beskriver vilka tjänster och arbets-
uppgifter som ska finnas i den nya organisationen.  
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Om parterna kommer överens om en avtalsturlista kan den som sägs upp inte bestrida 
uppsägningen. Det är då inte möjligt att yrka på skadestånd för brott mot turordningen och 
den uppsagde kan därmed inte få någon ytterligare ekonomiskt kompensation än den 
avtalade uppsägningstiden. Det är endast i undantagsfall möjligt att rättsligt angripa en 
avtalsturlista. Den kan till exempel vara ogiltig om den är diskriminerande, föreningsrätts-
kränkande eller på annat sätt står i strid med god sed på arbetsmarknaden.   

PTK-L är den lokala arbetstagarparten  
Utan lokal eller central överenskommelse kan en uppsägning på grund av arbetsbrist samt 
återanställning prövas enligt lag med iakttagande av förhandlingsordningen. Enligt § 8 ska 
“den lokala arbetstagarparten” i huvudavtalet utgöras av PTK-L och PTK-L ska då även 
anses vara “den lokala arbetstagarorganisationen” enligt anställningsskyddslagen.  
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Om ingen avtalsturlista träffas – vad gäller?  

Utdrag ur huvudavtalet, kapitel 3, § 9 
Om avtal om turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist inte kan träffas får 
arbetsgivaren vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta tre arbetstagare. De sålunda 
undantagna har företräde till fortsatt anställning. 
 
Arbetsgivare som endast har en driftsenhet kan vid tillämpning av första stycket istället välja att 
undanta totalt fyra arbetstagare för samtliga avtalsområden. 
 
Vad avser situationen att flera driftsenheter sammanlagts till en gemensam turordning genom 
tillämpning av § 22 tredje stycket anställningsskyddslagen, ska antal vid tillämpning av första 
stycket vara tre arbetstagare plus en arbetstagare per driftsenhet som omfattas av 
sammanläggningen utöver den första driftsenheten, per avtalsområde. 
 
Alternativt med regleringen i första, andra och tredje stycket får en arbetsgivare vid berörd 
driftsenhet och avtalsområde undanta 15 procent av de anställda som slutligen får avsluta sin 
anställning på grund av arbetsbristen, innan lagturlistan fastställs. Undantag enligt detta stycke 
får högst omfatta tio procent av de anställda vid berörd driftsenhet eller driftsenheter, per 
avtalsområde. 
 
En arbetsgivare som vid uppsägning på grund av arbetsbrist undantagit en eller flera 
arbetstagare enligt första, andra, tredje eller fjärde stycket får inte vid berörd driftsenhet och 
avtalsområde undanta ytterligare arbetstagare vid uppsägning som sker inom tre månader 
därefter. 
 
Anmärkning 
Denna bestämmelse ersätter bestämmelsen i § 22 andra stycket anställningsskyddslagen, dvs. 
det s.k. tvåundantaget. 
 
Med avtalsområde avses i denna bestämmelse kategoriklyvningen mellan arbetare och 
tjänstemän. 
 
Vad som utgör driftsenhet regleras inte i denna bestämmelse. Definitionen av vad som är en 
driftsenhet finns i § 22 tredje stycket anställningsskyddslagen, vilken bestämmelse är 
dispositiv. 
 
Med begreppet anställda som slutligen får avsluta sin anställning på grund av arbetsbristen 
avses samtliga anställda vilkas anställning avslutas på grund av arbetsbristen. Med detta avses 
utöver den som sägs upp av arbetsgivaren även den arbetstagare vars anställning på annat vis 
upphör på grund av arbetsbristen, t.ex. där anställning avslutas genom individuell 
överenskommelse därom, genom tidigare pensionsavgång och dylikt. 
 
Avseende procentregeln ska avrundning ske matematiskt. 
 
De arbetstagare som undantas ska enligt arbetsgivaren ha särskild betydelse för den fortsatta 
verksamheten. Arbetsgivarens bedömning i denna fråga kan inte angripas rättsligt. 
 
Möjligheten att undanta arbetstagare från turordningen gäller enligt paragrafens femte stycke 
inte i fall där arbetsgivaren tidigare inom en tremånadersperiod vid berörd driftsenhet och 
avtalsområde har sagt upp arbetstagare på grund av arbetsbrist och då använt sig av 
undantagsmöjligheten. En arbetsgivare som har sagt upp en eller flera arbetstagare på grund 
av arbetsbrist och då undantagit arbetstagare från turordningen får alltså först efter att tre 
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månader har passerat, från det att den första uppsägningen verkställts, undanta arbetstagare 
från turordningen vid uppsägning på grund av en ”ny” arbetsbrist vid en driftsenhet och 
avtalsområde som varit berörd. Annars kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig för brott mot 
turordningsreglerna. Det nu sagda gäller bara i fall där arbetsgivaren vid den tidigare 
arbetsbristuppsägningen faktiskt använt sig av möjligheten att undanta arbetstagare från 
turordningen. Med begreppet berörd driftsenhet och avtalsområde avses i denna 
bestämmelse driftsenhet och avtalsområde där någon arbetstagare sagts upp på grund av 
arbetsbrist. Vid sammanläggning innebär det att spärren i paragrafens femte stycke endast 
träffar driftsenheter och avtalsområden där någon arbetstagare faktiskt sagts upp på grund av 
arbetsbristen. 
 

Kommentar till avtalstexten  
§ 9 i huvudavtalet innehåller en helt ny reglering jämfört med vad som gällt tidigare och 
innehåller en möjlighet för arbetsgivaren att undanta anställda av särskild betydelse. Denna 
stupstocksregel träder in om en avtalsturlista inte kan träffas. Bestämmelsen ersätter regeln i 
§ 22 andra stycken anställningsskyddslagen, som innebär att arbetsgivaren får undanta tre 
arbetstagare, oavsett storlek på företaget. Parterna har i avtalet uttryckligen reglerat att 
tjänstemän ska omfattas av gemensam turordning. 
  
De arbetstagare som undantas ska enligt arbetsgivaren ha särskild betydelse för den 
fortsatta verksamheten. Arbetsgivarens bedömning i denna fråga kan inte angripas rättsligt.   
 
För att kunna kontrollera att avtalets undantags- och begränsningsregler (läs om dessa 
nedan) tillämpas korrekt behöver de fackliga organisationerna ha ett nära samarbete och 
informationsutbyte. Det faller inom PTK-L:s ansvar att bevaka att stupstocksregeln i kapitel 3, 
§ 9 tillämpas i enlighet med avtalet. 
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Alternativ enligt vilka undantag kan göras enligt § 9 i huvudavtalet: 
 
1. Arbetsgivaren kan vid berörd driftsenhet och avtalsområde undanta tre arbetstagare 

(första stycket).1 
 

• Exempel 1:  
Arbetsgivaren har två driftsenheter. Arbetsbrist uppstår vid bägge driftställena och dessa 
har både tjänstemän och arbetare anställda. Hur många arbetstagare får undantas? 

 

 
 

• Exempel 2:  
Arbetsgivaren har fyra driftsenheter. Arbetsbrist uppstår vid tre driftställen, B, C och D. 
Vid driftsenhet D är endast tjänstemän anställda. Hur många arbetstagare får undantas? 

 

 
  

 
1 För förklaring av begreppen ”driftsenhet” och ”avtalsområde” se avsnitt ”Förklaring av de olika 
begreppen” nedan.  

Driftställe A 

Undanta 

3 tjänstemän 

Undanta 

3 arbetare

Driftställe B 

Undanta 

3  tjänstemän 

Undanta 

3 arbetare

Driftställe A 

Ingen 
arbetsbrist

Ingen 
arbetsbrist

Driftställe B 

3 tjänstemän 

3 arbetare

Driftställe C

3 tjänstemän 

3 arbetare

Driftställe D 

3 tjänstemän 
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2. Arbetsgivare som endast har en driftsenhet kan vid tillämpning av första stycket i stället 
välja att undanta totalt fyra arbetstagare för samtliga avtalsområden (andra stycket). 
 

• Exempel 1:  
Arbetsgivaren har endast en driftsenhet där det både finns anställda tjänstemän och 
arbetare. Arbetsgivaren väljer att tillämpa andra stycket.  
 

 

 
• Exempel 2:  

Arbetsgivaren har endast en driftsenhet. AG väljer att inte tillämpa andra stycket.   
 

 

 
 
  

Driftställe 

4 tjänstemän 

0 arbetare

Driftställe 

3 tjänstemän 

3 arbetare
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3. Om driftsenheter har slagits samman till en gemensam turordning genom tillämpning av  
§ 22 tredje stycket LAS, ska antal vid tillämpning av första stycket vara tre arbetstagare 
plus en arbetstagare per driftsenhet som omfattas av sammanläggningen utöver den 
första driftsenheten per avtalsområde (tredje stycket). 
 
En tillämpning av lagbestämmelsen förutsätter bland annat att arbetsgivaren har flera 
driftsenheter på samma ort. Arbetstagarparten kan då begära att en gemensam 
turordningslista ska fastställas för samtliga enheter på orten. Det är inte alltid enkelt att 
avgöra om två driftsenheter ligger inom samma ort. Arbetsdomstolen har i sin 
tillämpning av begreppet konstaterat att det är fullt möjligt att begreppet bör tolkas 
olika beroende på vilket sammanhang det är fråga om och vilket geografiskt område 
det gäller.2 Klart är dock att en ort aldrig kan sträcka sig utanför kommungränsen. 

 
• Exempel:  

Arbetsgivaren har tre olika driftsenheter (A, B och C) på orten. Arbetsbrist har uppstått 
på driftsenhet A. PTK-L har begärt sammanläggning. Hur många arbetstagare kan 
undantas?  
 
På den driftsenhet där arbetsbristen har uppstått, A, får tre tjänstemän undantas. 
Därutöver får ytterligare en tjänsteman per driftsenhet undantas, det vill säga en 
tjänsteman på driftsenhet B och en tjänsteman på driftsenhet C. Arbetsgivaren får alltså 
undanta totalt fem tjänstemän. 

  

 
2 Se till exempel AD 1984 nr 4 och AD 1993 nr 99).  

 

Gemensam 
turordningslista

Driftsenhet A -
arbetsbrist

Driftsenhet B

Driftsenhet C
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4. Som ett alternativ till regleringarna ovan kan arbetsgivaren vid berörd driftsenhet och 
avtalsområde undanta 15 procent av de anställda som slutligen får avsluta sin anställning 
på grund av arbetsbrist, innan lagturlistan fastställs. Undantaget får högst omfatta 10 
procent av de anställda vid berörd driftsenhet/driftsenheter, per avtalsområde.  

 
• Exempel:  

En arbetsgivare har totalt 325 anställda, varav 100 tjänstemän och 225 arbetare. 75 
tjänstemän och 75 arbetare ska sägas upp. Hur många får undantas?  

Avrundning sker matematiskt, vilket i exemplet innebär en avrundning ner till 11. Dock får 
högst 10 procent av 100 tjänstemän undantas, det vill säga 10 tjänstemän utgör högsta 
tillåtna antal. 10 procent av 225 arbetare är (med avrundning) 23. Slutsats: 10 tjänstemän och 
11 arbetare kan undantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detta gäller bara i fall där arbetsgivaren vid den tidigare arbetsbristuppsägningen faktiskt 
använt sig av möjligheten att undanta arbetstagare från turordningen. Med begreppet 
berörd driftsenhet och avtalsområde avses i denna bestämmelse den driftsenhet och det 
avtalsområde där någon arbetstagare sagts upp på grund av arbetsbrist. Vid 
sammanläggning innebär det att spärren i paragrafens femte stycke endast träffar 
driftsenheter och avtalsområden där någon arbetstagare faktiskt sagts upp på grund av 
arbetsbristen. 
 

  

•75 tjänstemän ska sägas upp 
•15 % av 75 = 11,25 tjänstemän100 tjänstemän 

75 arbetare ska sägas upp
15 % av 75 = 11,25 arbetare225 arbetare
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Förklaring av de olika begreppen 

Avtalsområde 
Med avtalsområde avses i § 9 kategoriklyvningen mellan arbetare och tjänstemän.  

Driftsenhet 
Definitionen av vad som är en driftsenhet finns i § 22 tredje stycket anställningsskyddslagen, 
och inte i huvudavtalet. 
 
Med driftsenhet avses enligt lagens förarbeten varje sådan del av ett företag som är belägen 
inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnade område. Det vill säga en 
fabrik, restaurang, butik eller liknande.3 Enbart den omständigheten att en arbetstagare har 
sin arbetsplats i bostaden medför däremot inte att den är en egen driftsenhet. 

Anställda som slutligen får avsluta sin anställning  
Med begreppet anställda som slutligen får avsluta sin anställning på grund av arbetsbristen 
avses samtliga anställda vilkas anställning avslutas. Med detta avses utöver den som sägs 
upp av arbetsgivaren även den arbetstagare vars anställning på annat vis upphör på grund 
av arbetsbristen, till exempel en anställning avslutas genom en individuell överenskommelse. 
Det kan också röra sig om en tidigare pensionsavgång eller liknande.   

Procentregeln  
Vid tillämpning av regeln om 15 och 10 procent i tredje stycket ska avrundning ske 
matematiskt. Avrundning sker således till närmsta heltal enligt sedvanliga matematiska 
avrundningsregler. (Exempelvis avrundas ett antal om 22,49 till 22 och ett antal om 22,5 till 
23).  

Begränsningsregel – tremånadersperiod    
En arbetsgivare som vid uppsägning på grund av arbetsbrist undantagit en eller flera 
arbetstagare enligt första, andra, tredje eller fjärde stycket får inte vid berörd driftsenhet och 
avtalsområde undanta ytterligare arbetstagare vid uppsägning som sker inom tre månader 
därefter.   
  
En arbetsgivare får alltså först efter att tre månader har passerat, från det att den första 
uppsägningen verkställts, undanta arbetstagare från turordningen vid uppsägning på grund 
av en ”ny” arbetsbrist vid driftsenhet och avtalsområde som varit berörd. Annars kan 
arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig för brott mot turordningsreglerna.   
  
Detta gäller bara i fall där arbetsgivaren vid den tidigare arbetsbristuppsägningen faktiskt 
använt sig av möjligheten att undanta arbetstagare från turordningen. Med begreppet 
berörd driftsenhet och avtalsområde avses i denna bestämmelse den driftsenhet och det 
avtalsområde där någon arbetstagare sagts upp på grund av arbetsbrist.  
 

 
3 Prop 1973:129 s. 260 



PTK är en facklig arbetsmarknadspart och består av 25 fackförbund som samverkar. 
Tillsammans arbetar vi för att privatanställda tjänstemän ska ha ett tryggt arbetsliv och 
en bra pension. Det gör vi genom att förhandla kollektivavtal och utbilda inom 
områdena pension, försäkring, omställning, inflytande och arbetsmiljö. Vi representerar 
950 000 medlemmar i privat sektor och över 2 miljoner anställda omfattas av våra 
kollektivavtal.
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