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Lag
Om I'oreniTigs- och förhaadlingsrfitt;
pipen SoUiden den 12 sepiemher 1936.'

V i GUSTÄF, m e d G u d s nådc, Sveriges, Götes ocliVendes
Konung, göra v e t e r 1 i g t; att Vi, med riksdagen\ funnit gott förordna
som följer:
1 KAP.

Inledande bestämmelser.
1§.
Denna lag äger tillämpning å förLållandet mellan arbetsgivare och arbets
tagare, dock icke beträffande sådana arbetstagare i statens eller kommunernas
tjänst, som öro underkastade ämbetsmannaansvar.
¬
2§._
Med förening av arbetstagare förstås i denna lag förening, som består av
arbetstagare ocli enligt stadgarna bar till uppgift att tillvarataga arbetsu^aTnas intressen rörande anställningsvillkor och förbål lan det i övrigt till arbeis^""MS^^'forening av arbetsgivare förstås en motsvarande sammanslutning å
“BesSmmote'i dcn„.
som Imvo. ovsoondc.å ff J. “JÄrbuld
eller arbetstagare, skola, äga motsvarande
% ii i." fr-ica är om buav flera sådana föreningar Om\mdoiganisation); oc i
^
‘
\mdorganisation, vad i denna lag sägs om medlem i ioremng galia
föreningarna, så ock om deras medlemmar.
, ,
T
0!l-pr kränkning av föreningsrätten
Föreningsrätten skall lämnas okrank •
eKer genom bestämgenom avtalsuppsägning eller
‘ ^ttsliandlingen eller bestämmelinelse i kollektivavta.l eller annat avtal, vare rattsnanai g
b.ll icke nt^öra binder för intagande av fore^■ad i första stycket stadgas skall icke
av förening, som av.ser till
skrift i avtal, att arbetsledare ej ma
fUJ^^essen gentemot arbetspvamn.
varatagande av bonom
å åtgärd, som grundas pa sadan
Ej heller skall stadgandet äga tillämpning a a , ,
^
föreskrift.
.
anställd att såsom arhetsgivarens s a
Med arbetsledaro förstås den
f ^tc, vilket V^före-s av honom unföreträdare leda, fördela 9,^
Si%inat =än tillfälligtvis sjalv deltager,
derställd personal och i vilket Imi
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2 KAP.

it

Om förhandlingsrätt.
4§.
-nde
>be|
Sbelssrivaren eller förening- <av arbetsgivare, vari lian är medlem, samt å andra
sidan förening av arbetstagare, vari de ifrågavarande arbetstagarna aro med^
lemmar.
Pörbandlingsrätt för en part medför slryldighet för andra parten att träda
i forbandling. Nämnda skyldighet innebär åliggande att, själv eller genom
ombud, inställa sig vid förhandlingssammanträde samt att, där så erfordras,
med angivande av skäl framlägga förslag till lösning av fråga, varom för
handling påkallats.
Vill part påkalla förhandling, som avses i 4 §, göre framställning därom
hos andra parten. Om denne så begär, skall framställningen ske skriftligen
med angivande av den^ eller de frågor, om vilka förhandling påkallas. Sam
manträde för förhandling skall hållas snarast möjligt; och ankommer det på
parterna att utan dröjsmål överenskomma om tid och plats för sammanträdet.
Om endera^parten det begär, skall över förhandlingen föras protokoll, som jus
teras av båda parterna.
De i denna paragraf givna stadgandena .skola icke lända till efterrättelse, i
nen man annat följer av kollektivavtal mellan parterna.
6 §.
föAandlingsräti men å vilken bestämmel-
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3 KAP.

Om förhandlingsrätts utövande 1 visst faii.
"
8 §
sen påkalla detta kapitds^dllånSna
innefaMaSl,^’'
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99§.
5
,

aimäla? gjordes, och intill dSs S S

■■•

-tertagonde icke får ske förrän tvs TefUr åZlfeå’ “
Liser gälla för arbetsgivarparj'f Äde tSTöVeStn^ÄS

..[

Icjnin&r*
10 §.
Kan cmgBet i yjss förbandlingsfräga icke uppnäs vid föihandling enligt 2
bapitlet, skall .socialstyrelsen utse opartisk ordförande att leda förhandlingen
på begäran av Innuidorgnnisalion för part, å vilken bestämmelserna i detta
kapitel .jamUht 9 ^ aga. tillämpning, så ock under enahanda förutsättning pä
begäran
oorganiserad arbetsgivarpart.
Styrelsen må dock vägra att utse sådan ordförande:
1) därest sökanden icke gjort vad på honom ankommer för frågans lös
ning vid förhandling enligt 2 kapitlet;
2) därest sökanden är förening av arbetstagare och icke omfattar minst
hälften av dc av frågan berörda arbetstagarna;
3) därest sökanden är förening, som icke slår öppen för alla inom den
eller de grupper, vilkas intressen föreningen åsyftar att tillvarataga; samt
4) därest sökanden är förening av arbetstagare och icke äger minst tiebnndra medleminax.
¬ över socialstyrelsens hc.slut i fråga, som avses i denna paragraf, må klagan
ej föras.
11 §.
Finner socialstjTclscn fråga, för var.s behandling utseende av opartisk ord
förande påkallas, vara av synnerlig vikt eller särskilt invecklad be.skaffenhet,
laå. styrelsen i stället för en ordförande utse en kommission av tre Personer;
och .skall i sådant fall vad här nedan stadgas om opartisk ordförande galla
kommissionen.
Ledes förhandling av opartisk ordförande,
^
inankomma på hans kallelse. Part, som visar
’
bpiHcfa, 1 förhandfrågan till domstol, ^’axe dock fritagen från skyldighet att deltaga i torhanci
'■TordtoranJens anmanins .^kall variera partoa mecl ansivaaJe av skäl
tiamläsga for.slaB
fSrhanai.ngBtrasaas
Det bör vara. parterna angciagcfc att ^
-ji: gfvägans bedömande, pa
bereda ordföranden tillförlitlig grund for
j.*|i]jen-](;aper ocli andra handlinatihållan av ordföranden gpm
vSöver parterna förfog^
gar samt meddela statistiska och
ordföranden tillgänglig j part
ävensom hålla vederbörande “/betsplai.er i
förbehåll, att
Hkväl obetaget att, i den omfattning ba ^ ^
f

-‘7:
ItunnQ pairiinäs viJ
flag icke samman jämkas, ma ort _^orr
jj.jijgoiän avgöra
eller flera personer uppdrag att
vgörandet till efterrättelse,
med utfästelse, att parterna skola stalla siS
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nDBrnaning i sistnämnda syfte ieke eftexkommes
därest han icke finner frågan vara av beskaf-

I iändelse

etåen

rTf’^ttfeiSderdomstol. på hegäian av endera parten hos socialstjroUen
Såna ornSe av skUjenämnd för avgivande av forslag tUl förhand-

hemställa om ntseenae av
-“ifmloidaSen själv åtaga sig skiljemannauppdrag i förhantUingsMsa
d>

B

^

rörande arhetsförhållande,

___

^

Har sociafstyrelsen mottagit sådan kemställan om utseende av skiljenämnd,
som i 13 § sägs, skall styrelsen till ledamöter av nämnden utse minst tre
onartiska personer. Över styrelsens val av ledamöter ma klagan ej föras.
Den jämlikt 10 § utsedde opartiske ordföranden eller,^ där jämlikt 11 §
en kommission utsetts, dess ordförande vare föredragande inför nämnden.
Nämnden skall på grundval av det protokoll, som i 12 § omnämnes, och
de upplysningar, som föredraganden kunnat inhämta,^ avgiva förslag till foj.
handlingsfrågans lösning, Finner sig nämnden för frågans bedömande vara i
behov av jdterligare upplysningar, må nämnden infordra sådana från parterna.
ferna.
'Har part.under förhandlingen gjort förbehåll, som i 12 § sägs, gälle detta
förbehåll även för nämnden; part vare ock obetaget att göra sådant förbehåll
i fråga om upplysningar, som nämnden enligt denna paragrafs tredje stycke
äger infordra.
■Vid avgivandet av förslag till förhandlingsfrågans lösning skall nämnden
mhka förelägga parterna att senast å rdss dag avgiva svar på förslaget,
(Vägrar
någondera parien
parten air
att antaga nämndens lorslag,
förslag, äge
ä.ge nämnden på beKttyidi udgunueia
av
part
avgöra
huru^dda
förslaget
må
offentliggöras;
gäran
garan
avgöra, humvdda
offentlincröras: dock att
at.f nämnnämn.
offenffiåöm delsumm!
¬

. . ^ .
,
15 §.
bM la/LTopaitisk.orftörande sh,Ifört sitt iippdia-,
rtwilta
därefter insända berättelse över föthandlinitå till
S“„ä ®SnÄaTtm‘föM^ V-*'
“Isen
iniete funnit yförsW i;i i f^handhngsfiasans lösnins, därest nämnden
daget.
l“=iaget icle ma offentliggöras, samt parternas svar å för■
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18 §.
gjgjle vad Konungen därom sfadgar.

skiljenämnd, som i 14 § sägs,
19

^
;

r^s

stvrelsens beslut i frågor, som avses i Jettå kapitS^ ^
inforas
Hava vid anmälan icke iakttagits de föreskrifter,' som finnas för varie sär
skdt fall rueddela.de eller prövas förenings stadgar eller heslut. som anmäks
jcke hava tillkommit i föreskriven ordning eller ej stå i överens stäm mel Jrined
förestrifterna i denna lag el er cl,,est strida mot lag eller författning eller vara
1,11 sm avfattnrng 1 nugot viktigare luuiseende otydliga eller klscledande, skall
styrelsen vagra att niottaga anmalan. Om lieshit, varigenom anmälans mot
tagande vagras, skall skriftlig underrättelse ofördröjligen överlämnas eller
med allmänna posten försändas till någon, vilken äger företräda, den anmälande.

4 KAP.
Om påföljd för Överträdelse av denna lag.
20 §.

i
I
!

Envar, som vidtagit åtgärd, vilken enligt 3 § eller 16 § första, stycket ej
må äga rum, vare skyldig ersätta skada, som av förfarandet kommit.
. 21
.
¬ Där dc, som uga företräda förening, varom i 2 § sägs, å föreningens ■^’ägnat
behörigen besluta åtgärd, vilken enligt 3 § eller 16 § första stycket cj må äga.
rum, vare föreningen pliktig ersätta, skada, som kommit av åtgärden.
22 §.
Har medlem i förening, varom i 2 § sägs, g}ort sig sl^ddig till sådant förfa
rande, som av.ses i 20 §, och faller åtgärden mom föreningens vcrksaml etsområde. vare föreningen, nilr den erhåller kännedom
sätt, pliktig att, där så ske kan, hindra liononi
förfarandet och förehj^gga skada av cktsamma.
eningen mot medlem tillämpa, varje puföljcl, vilken enligt stadgarna
’
på gt^rund av åsidosättande av förplikts se. som
m dlmn
!..å jämväl, oavsett vad stadgarna innehålla, utesluta medlem for cn tid av mUU

\

Åsidosätter föreningen vad i denna paragraf stadgas, %are föreningen s j
dig ersätta därav uppkommen skada.^^^ ^
Under .skadestånd skall inbegripas jä^5.?ridör\"
förliållande i avseende a tvisten, sl^^pans mu.i
ma skavållandcs tillgångar eller till
Tefriclse Mii skodeståndsskykhghet
deståndets belopp nedsättas, i ulis
luå ock äga rum.
o g,
,
ÄJägges skadcståiidsskyldighct
"pöres. ^edan skadeMörre eller mindre skuld, som
^VeUdancle talan mot annan, ma, i den
stundsskyldighet ålagts nugon, av clen .na
I
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det fmnee akäJigt
fa^pljktae att E«mea.aint med den förre, en för
bäda och bada för en, gälda skadestand.^^
0

Var som vill fordra skadestånd enligt denna lag, skall dels inom två månath ffiras underrÄnom „m sitt anspråk, dels ock inom två år från avslntande^av den åtgärd, varå ersättninpskyldighcten grundas, anhangiggöra sin
talan. Försummas det, vare talan förlorad.
26 §.
Försummar part att hörsamma kallelse eller anmaning- enligt 12 § första
och andra styckena, må ordföranden på hemställan av andra parten anmäla för
summelsen hos arbetsdomstolen; och äge arbetsdomstolen att genom vite till
hålla parten att fullgöra sitt åliggande ävensom på anmalan av ordföranden
utdöma vitet. Sådant %dte skall tillfalla kronan och, om tillgäng till dess gäl
dande saknas, förvandlas enligt allmän strafflag.
27 §.
a.
Försummar part att lämna sådana upplj^sningar, som skiljenämnd enligt
14 § tredje stycket infordrat, må nämnden anmäla försummelsen lios arbets
domstolen. Vid sådan anmälan äge vad som i 26 § stadgas om föreläggande
och utdömande av vite motsvarande tillämpning.
2S §.
Förseelse mot bestämmelserna i 16 § andra stycket straffes med böter, högst
300 kronor. Adömda böter tillfalla kronan. Saknas tillgång till deras gäldan
de, skola de förvandlas enligt allmän strafflag.

ViGU

för vart
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5 KAP.

¬

Berör utb
förli
■ifbndJing,
framsta
^^er om

Om rättegång.
domstålen*^dock^att^|^l

29 §.
a-v denna lag, upptagas och avgöras av arbets-

Dennilag ttäder i kraft den 1 iaimaii 1937.

indr

ikti

Denna lag

M alla s
Jf liava \
låti

visso W ■vTaltKed'^esln w“ni,T’'f“
Till yttermera
bekräfta lätit.
® “““ underskrivit ock med .Vårt kungl. sigill
SolIidoE den 11 september 103G.

Sjlliden d

GUSTAF.
{Soeialdepartementet.)

*■

^ald*p«rt

Gierh. Strindlund.
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