
Detta är en mall framtagen av CvZ Juridik AB för Mekaniska Verkstädernas Riksförbund för att ge vägledning kring vilka frågor som generellt sett 

är rimliga att beakta vid upprättandet av ett avtal. Denna mall får endast användas av företag som har ett gällande medlemskap i Mekaniska 
Verkstädernas Riksförbund. CvZ Juridik AB rekommenderar alltid att juridiska dokument som skall användas mellan såväl fysiska som juridiska 

personer tas fram och granskas av en verksam jurist som beaktar de individuella omständigheterna i varje enskilt fall. 

Information till arbetsgivare inför användning av mallen 
”Förhandlingsprotokoll”  

Nedan mall kan användas för att protokollföra förhandlingar som företagits vid arbetsbrist. Lagrum 

att hänvisa till är markerade i rött och varierar mellan 11 § och 13 § MBL. Referensen till 29 § i LAS 

gäller alltid vid arbetsbrist, så den behöver inte ändras. 

Skillnaden mellan dessa lagrum är att 11 § MBL gäller förhandlingar som skall göras 

med kollektivavtalsbärande fack, när det gäller uppkommen arbetsbrist på företaget, eller när en 

anställd som är medlem i kollektivavtalsbärande fack är påverkad av arbetsbristen. 13 § i MBL 

gäller de situationer som berör arbetstagare som är hänförliga till annat fack än det ni har tecknat 

kollektivavtal med – eller om ni saknar kollektivavtal helt. 
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FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 

Förhandlingens syfte 
Primär förhandling enligt § 11 MBL och § 29 LAS angående uppsägning på grund av arbetsbrist. 

Datum 

Plats 

Tid 

Parter 

Närvarande 

§ 1

och

§ 2

För Företag;   

för Fackförbund;  

Arbetsgivarpartens synpunkter 

Arbetsgivaren gick igenom situationen på företaget och konstaterar 

att det föreligger arbetsbrist. Arbetsbristen berör 

tjänst och innebär att den kommer att tas bort. 

Bakgrunden till uppsägning är 

Av arbetsgivaren presenterad omplaceringsutredning visar att det 
inte finns något annat ledigt arbete åt 

Arbetstagarpartens synpunkter 

Arbetstagaren hade inget att erinra emot arbetsgivarens förslag. 

Alternativ text: 
Arbetstagaren invände att 

§ 3 Parterna konstaterar att arbetsgivaren fullgjort sin förhandlings-
skyldighet. 

§ 4 Till justerare utsågs och

§ 5 Förhandlingarna avslutades den 
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Vid protokollet 

_______________________ 

Justeras 
Företag 

_______________________ 

Justeras 
Fackförbund 

_______________________ 
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