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§1

Kollektivavtal för perioden 2017-08-01 - 2020-07-31
Parterna träffar kollektivavtal öm allmänna anställningsvillkor m.m.
för tiden 2017-08-01 t.o.m. 2020-0 7-31. Parterna är ense om
löneavtal enligt bilaga 1.
Anmärkning:
Parternas gemensamma ambition är all ettfärdigförhandlat
branschavtalföreligger vid det gamla branschavtalets utgang.
Anmärkning:
Om de lokala parterna inte enats eller enas om annat gäller lokala
avtal som träffats eller träffas med stöd av branschavtalet med samma
uppsägningstid och giltighetstid som branschavtalet.
Efter avtalstidens utgång fortsätter avtalet att gälla med sju dagars
ömsesidig uppsägningstid om parterna inte dessförinnan träffat nytt
avtal.

§2

Allmänna anställningsvillkor
Parterna är ense om att prolongera gällande avtal om allmänna
anställningsvillkor med ändringar enligt bilaga 2.

§3

Flexpension i Tjänsteföretag
Parterna är ense om Flexpension i Tjänsteföretag enligt bilaga 3 och 4.
Parterna är ense att till Flexpension i Tjänsteföretag avsätts 0,2 % av
lönesumman per den l augusti 2017 och 0,2 % per den 1 augusti
2018. Dessa 0,4 % belastar avtalsvärdet. Parterna är överens om att
även medarbetare i åldersintervallet 18-24 år omfattas.

§4

Arbetsgrupp rörande rasternas längd och förläggning
(§6 mom. 4), Swedavia AB
Parterna är ense om att tillsätta en arbetsgrupp lokalt på Swedavia AB
som under avtalsperioden ska arbeta med frågan om rasternas längd
och förläggning. Arbetsgruppen består av förhandlingschefen och
företagscentrala representanter för SEKO och ST. Samman.kallande är
förhandlingschefen. Resultatet av arbetsgruppens arbete ska
presenteras senast 2018-12-31.

§5

Arbetsgrupp rörande möjlighet till toalettbesök under
pauser, Bring Citymail Sweden AB
Prutema är ense om att tillsätta en arbetsgrupp lokalt på Bring
Citymail Sweden AB som w1der avtalsperioden ska arbeta med
frågan om möjlighet till toalettbesök under pauser. Arbetsgruppen
består av förhandlingschefen och företagscentrala representanter för
SEKO och ST. Sammankallande är förhandlingschefen. Resultatet av
arbetsgruppens arbete ska presenteras senast 2018-12-31.

§6

Tidigare protokoll
Parterna är överens om att prolongera samtliga paragrafer i tidigare
förhandlingsprotokoll inom bransch Kommunikation som parterna

inte har kommit överens om har upphört att gälla eller av annat skäl är
avslutade.

§7

§8

§9

Kompetensutveckling

Parterna är ense om att de riktlinjer för kompetensutveckling, som
togs fram och infördes under 2010 års avtalsförhandlingar, fortsatt
gäller, och tas in i avtalstrycket som bilaga 2.

Särskilda regler vid in- och uthyrning av arbetskraft

Parterna är överens om att reglerna kring "Särskilda regler vid in- och
uthyrning av arbetskraft" som infördes i avtalsöverenskommelsen
2010, fortsatt gäller, och tas in i avtalstrycket som bilaga 3.

Förhandlingarna avslutas

Förhandlingarna förklarades härefter avslutade.
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Pierre Sandberg
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Renaldo Tirone

Bilaga 1
Seko

Avtal om löner 2017-08-01 - 2020-07-31
1.

Gemensamma partsuppfattningar

Det är viktigt art tydliga mål sätts för företagets verksamhet och för de anställda.
Företagets chefer har ett särskilt ansvar för att mål sätts och att uppföljning av
resultatet sker samt att de anställda utvecklas för aktuella och framtida
arbetsuppgifter. Genom kompetensutveckling förbättras förutsättningarna för de
anställda att bidra till att verksamhetens mål uppnås.
Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till
verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens,
duglighet samt uppnådda resultat i relation till satta mål. Det är viktigt att kriterierna
för lönesättningen är tydliga.
Grunden är härvid arbetsuppgifterna och kompetenskraven samt de mål av såväl
individuell som övergripande art som satts för verksamheten. Målen bör även avse
utveckling mot ökat personligt ansvar för de egna arbetsuppgifterna.

.

Föräldralediga och �jukskrivna ska behandlas tillsammans med övriga medarbetare
vid löneförhandlings-/lönerevisionstillfället och i samband med återkomsten ska
särskild analys och bedömning göras.
Lönesättningsprinciperna ska vara kända och inte vara diskriminerande.

2.

Löneöversyn 2017, 2018, 201 9

En löneöversyn ska genomföras som innefattar en genomgång av lönestrukturen i
syfte att bibehålla eller uppnå önskad struktur. Härvid ska beaktas de i gruppen
ingående arbetstagarnas ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade
arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet , större befogenheter och ansvar, befordran samt
bättre arbetsinsatser samt sådan utveckling av egen och andras kompetens som är av
vikt för verksamheten.
För medarbetare som omfattas av individuell lönesättning ska, om medarbetaren så
önskar, ett årligt lönesamtal, på chefens initiativ, genomföras mellan lönesättande
chef och medarbetare.
En viktig förutsättning för att den indivjduella lönesättningen ska fungera är att
lönesättande chefer ges utbildning och mandat för att kunna fullgöra sitt uppdrag.
Föreligger osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska dessa elimineras i
samband med förhandlingarna.
Löneöversynen ska - om de lokala parterna inte enats eller enas om annat - ske per
den 1 augusti 2017, 1 augusti 2018 och 1 augusti 2019 och omfatta 2,0 %, 2,0 %
resp. 2,1 %.

Utrymmet beräknas på månadslönen, dock att den lägsta månadslönen som används
vid beräkningen åren 2017, 2018 resp. 2019 ska vara 24 000 kr, 24 528 kr resp.
2 5 043 kr, inklusive fasta til.lägg dagen före revisionstidpunk:ten.
För tillsvidareanställd arbetstagare (heltid), som fyllt 18 år ska lägsta lön vara 18 2 72
kr per månad fro m den 1 augusti 20 17, 1 8 637 kr per månad fro m 1 augusti 20 18,
19 028 kr per månad fro m 1 augusti 2019, om de lokala parterna inte enas om
annat.
För tillsvidareanställd arbetstagare (helt1d) som fyllt 18 år och har ett års
sammanlagd anställningstid under de senaste 24 månaderna i företaget ska lägsta lön
vara 1 9 236 kr per månad fr o m den 1 augusti 2017, 19 621 kr per månad fr o m l
augusti 2018, 20 033 kr per månad fro m 1 augusti 20 19, om de lokala parterna inte
enas om annat.

3. Förhandlingsordning
Fördelningen av avtalat löneutrymme sker i lokala förhandlingar.
Enas inte de lokala parterna i löneöversynen, ska central förhandling ske om någon
av parterna begär det inom fem arbetsdagar från den lokala förhandlingens
avslutande.
Om central förhandling avslutas i oenighet kan part inom tre arbetsdagar häns�juta
ärendet till Nämnden för lönefrågor. Nämnden för lönefrågor består av fyra
ledamöter varav arbetsgivar- respektive arbetstagarpart utser två ledamöter vardera.
Om nämnden är ense kan den fungera som skiljenämnd med en av nämnden utsedd
opartisk ordförande.

4. Giltighetstid
Avtalet gäller fro m den 1 augusti 20 17 t o m den 31 juli 2020.
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Bilaga 2
Seko

Ändringar i avtalet om allmänna villkor
§ 7 Övertid, mom 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete

Momentet erhåller följande ny lydelse:
"När särskilda skäl föreligger är en arbetstagare skyldig att fullgöra allmän övertid
med högst 210 timmar per kalenderår (48 timmar under en fyraveckorsperiod eller
50 timmar under en kalendermånad). Timtalen :far överskridas när det behövs för att
arbetstagaren ska kunna slutföra ett uppdrag, som inte kan avbrytas utan stora
olägenheter för verksamheten.
För arbete på allmän övertid bör i första hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar
sig detta.
Partiellt sjukskrivna eller partiellt tjänstlediga med stöd av lag har inte skyldighet att
utföra öve1iidsarbete. Delpensionärers skyldighet är begränsad till högst 2 5 timmar
per kalenderår.
Ytterligare övertid kan tas ut efter lokalt avtal med berörd arbetstagarorganisation.
För chefer och kvalificerade handläggare kan överenskommelse träffas direkt med
arbetstagaren."
§ 8, Mertid, mom 1 Mertidsarbete

Erhåller följande ny lydelse:
"Med mertidsarbete avses arbete som deltidsarbetande arbetstagare utför utöver den
ordinarie dagliga arbetstid som gäller för arbetstagarens deltid men som ligger inom
det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande. Arbete på mertid anses som
ordinarie arbetstid.
Arbete för deltidsarbetande är övertid och ersätts enligt bestämmelserna i § 7 om
arbetstagaren
arbetar utöver ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande under en
kalendervecka
arbetar på dag som är arbetsfri för motsvarande heltidsarbetande
arbetar mer än det tillåtna antalet mertidstimmar
inkallas till arbete på tid som inte är ordinarie arbetstid för motsvarande
heltidsarbetande.

Anmärkning
Lokalt avtal kan träffas om avvikelser/rån eller kompletteringar till bestämmelserna
i denna paragraf''
§ 8 Mertid, mom 2 Skyldighet att utföra mertidsarbete

Erhåller följande ny lydelse:
"När särskilda skäl föreligger är en deltidsarbetande arbetstagare skyldig att fullgöra
mertidsarbete. Allmän rnertid och allmän övertid rar tas ut med sammanlagt 265
timmar per kalenderår.

Den allmänna övertiden får inte överstiga 210 timmar per kalenderår (48 timmar
under en fyraveckorsperiod eller 50timmar under en kalendermånad).
Den allmänna mertiden får inte överstiga 160timmar per kalenderår.
För arbete på allmän mertid bör i föi:sta hand anlitas arbetstagare som frivilligt åtar
sig detta.
Partiellt sjukskrivna eller partiellt tjänstlediga med stöd av lag har inte skyldighet att
utföra mertidsarbete. Delpensionärers skyldighet är begränsad till högst 25 timmar
per kalenderår.
Timtalen får överslaidas om det behövs för att kunna slutföra ett uppdrag eller arbete
som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten.
Ytterligare övertid eller ytterligare mertid kan tas ut efter lokalt avtal med berörd
arbetstagarorganisation. För chefer och kvalificerade handläggare kan
överenskommelse träffas direkt med arbetstagaren."
§ 9 mom 3 och § 10 mom 1, Restidsersättning och Ersättning för Ob, jour och
beredskap

Restidsersättningarna i det centrala avtalet höjs med 6, 1 % under avtalsperioden.
Det innebär nedanstående belopp.

Den lägre restidsersättningen i avtalet ändras till:
1 augusti 2017 1 augusti 2018 l augusti 20I 9
67, 67 kr
69,02kr
7 0,47 kr
Den högre restidsersättningen i avtalet ändras till:
l augusti 2017 1 augusti 2018 1 augusti 2019
105,55 kr
103,38 kr
101,35 kr
Ob-ersättningarna i det centrala avtalet höjs med 6,1 % under avtalsperioden. Det

innebär nedanstående belopp.

"Enkelt" Ob ändras till:
l augusti 2017 1 augusti 2018 1 augusti 2019
20,73 kr
20,30kr
19, 90kr
"Kvalificerat" Ob ändras till:
t augusti 20I 7 1 augusti 2018
45,39 kr
46, 3 0kr

1 augusti 2019
4 7,27kr

"Storhelgs-Ob" ändras till:
1 augusti 2017 1 augusti 2018
1 01,76 kr
103,8 0kr

1 augusti 2019
105,98 kr

§ 1 0 Ersättning för Ob, jour och beredskap, mom 3 Beredskap, tredje stycket
andra meningen

Ändras till följande:

"För chefer och handläggare kan överenskommelseom omfattning träffas direkt med
arbetstagaren."
§ 16 Giltighetstid
Mom 1 Branschavtalets giltighetstid

erhåller följande lydelse:
"Detta avtal gäller fr oro den 1 augusti 2017 to m den 31 juli 2020.
Har avtalet inte sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång förlängs det
för ett år åt gången. Har avtalet sagts upp löper det med sju dagars ömsesidig
uppsägningstid fr.o.m. den 1 augusti 2017 om inte pattema dessförinnan träffat nytt
avtal."

Bilaga 3

PROTOKOLL
ÖVERENSKOMMELSE om flexpension i tjänsteföretag
Parter:

Almega Tjänsteförbunden, bransch Kommunikation
Seko - Service- och Kommunikationsfacket

Ärende:

överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag

Tid:

201 7-06-29

Plats:

Almegas lokaler, Sturegatan 1 1 , Stockholm

Närvarande för: Arbetsgivarparten
Pierre Sandberg
Anders Graneld
Madeleine Edberg, vid protokollet
Arbetstagarparten
Renaldo Tirone, Seko
Mats EkekHnt, Seko

§1

Partema har denna dag träffat bilagda överenskommelse om
avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag och överenskommelse
om deltid i pensioneringssyfte.

§2

Partema är överens om att de, i bilagda överenskommelse, angivna
åldersgränserna för betalning av premie ska anpassas till eventuella
framtida förändringar i ITP-planens avdelningar 1 och 2. För det fall
åldersgränserna anpassas till förändringarna i ITP så omfattar
anpassningsdiskussionen även 62-års gränsen vid överenskommelse
om deltid i pensioneringssyfte.

§3

Parterna ska verka för att Collectums hantering av Flexpension i
Tjänsteföretag underlättas så att premieöverföringskostnaden inte
påverkas. Om kostnadema för premieöverföring ändå skulle
påverkas med anledning av Flexpension i Tjänsteföretag ska parterna
ta upp förhandling om hur sådana kostnader ska hanteras eller hur
den fråga som föranleder kostnaden ska lösas.

§4

Parterna är överens om att bilagda överenskommelse gäller med
samma giltighetstid som vid varje tillfälle mellan parterna gällande
avtal om allmänna anställningsvillkor.

§5

Parternas har ett gemensamt intresse av att Flexpension i
Tjänsteföretag införs på ett så bra sätt som möjligt. Parterna ska

; l+

därför genomföra lämpliga aktiviteter som stödjer implementeringen
såsom t.ex. diskutera med Collectum för att förenkla hanteringen och
att ta fram gemensamt informationsmaterial som ska spridas till
företag och fackliga företrädare för vidare befordran till dem det
berör, eller andra slags partsgemensamma aktiviteter.
§7

Förhandlingen avslutades i enighet.

Stockholm den 29 juni 2017

e� _e_ve_
Pierre Sandberg
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Renaldo Tirone

Överenskommelse avseende Almega Tjänsteförbunden bransch

Kommunikation och Seko

Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
Generella regler
§ 1 Parterna har träffat överenskommelse om att införa ett system för Flexpension i
Tjänsteföretag på avtalsområdet. Denna överenskommelse gäller samtliga
tjänstemän som omfattas av allmänna villkorsavtalet och som ITP-avtalets
ålderspensionsbestämmelser är eller hade kunnat vara tillämpligt för och innebär en
kollektiv avsättning till flexpensionsystemet. Det innebär att arbetsgivaren från och
med den 1 november 2017 för tjänsteman som fyllt 25 men inte 65 år ska betala en
kompletterande premie till lTP-planen, i enlighet med punkt 7.2 i avdelning 1
respektive punkt 6.4 i avdelning 2 av ITP-planen.
§2

Den kompletterande premien ska inbetalas till Collectum från och med 1 november
2017 och därefter månatligen. Höjning av den kompletterande premien sker därefter
i samband med kommande lönerevisionstidpunkter i branschavtalet och enligt de
rutiner som gäller för kompletterande premier till lTP 1 respektive ITPK inom ITP 2.
Premien ska komplettera den försäkring för ITP 1 eller ITPK som tjänstemannen har i
anställningen hos arbetsgivaren.
Anmärkning 1

Om branschavtalets lönerevisionsdatum under uppbyggnadsfasen är tidigare än de
märkessättande avtalens lönerevisionsdatum, ska höjningen av den kompletterande
premien ske vid tidpunkten för de märkessättande avtalens lönerevision.
Collectum ska, så långt det är möjligt, bistås av parterna med uppgifter om vilka
arbetsgivare som ska göra avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag.
§3

Premien till Flexpension i Tjänsteföretag ska från och med 2017 års
avtalsförhandlingar successivt byggas ut med ett års eftersläpning i förhållande till
märkessättande förbunds avtal lnom Svenskt Näringsliv. Det innebär att det 2017
görs en avsättning i Flexpension i Tjänsteföretag som motsvarar 2016 års nivå om 0,2
%. Parterna är vidare överens om att Flexpension för tjänsteföretag byggs ut till
samma nivå som gäller för märkessättande förbund inom Svenskt Näringsliv med tre
års fördröjning, dock totalt max 2 %. Det betyder att när märkessättande förbund
upphör med avsättningar, eller uppnått 2 %, till Flexpension ska ytterligare
avsättningar göras till Flexpension i Tjänsteföretag under de tre efterfölj ande åren så
att premienivåerna blir lika, dock högst till en premienivå om 2 procent. Parterna
konstaterar att premieskillnaden vid införandet av Flexpension i Tjänsteföretag är 0,7
procent.
Skulle löneökningsutrymmet framgent bli väsentligt lägre än det föregående årets
löneökningsutrymme ska parterna ta upp förhandlingar om att helt eller delvis skjuta
på det aktuella årets fastställda avsättning.

Anmärkning 1

Varje år som premienivån i Flexpension i Tjänsteföretag byggs ut minskar
löneökningsutrymmet iförhållande till märkessättande förbunds kostnadsmärke med
motsvarande nivå.

Kostnader för premiebefrielseförsäkring i Alecta respektive premieöverföringen till
Collectum och försäkringsbolagen samt förvaltningskostnader, ska belasta de avsatta
premierna.
Ersättning från premiebefrielseförsäkringen utbetalas enligt Collectums och Alectas
villkor för kompletterande premier till lTP 1 respektive ITPK.
§4

Arbetsgivare som omfattas av Flexpension i Tjänsteföretag kan ta ställning till om
tjänstemännen vid företaget ska ha möjligheten att avstå från avsättning till
Flexpension. Tjänstemannens fasta kontanta lön höjs vid avståendetidpunkten med
motsvarande vid den tidpunkten aktuell kollektiv premienivå. Sådant avstående
gäller för den aktuella anställningen hos arbetsgivaren, d.v.s. den juridiska personen.
Ett avstående påverkar inte tidigare inbetalda premier till Flexpension i
Tjänsteföretag.
Om arbetsgivaren tagit ställning till att tjänstemännen vid företaget får välja att avstå
kan den tjänsteman som så önskar meddela sin arbetsgivare om att denne vill avstå
från avsättning till Flexpension vid följande tillfällen:
• Samtliga tjänstemän anställda vid företaget kan lämna besked om avstående,
tidigast den 1 november 2017 och senast den 28 februari 2018.
• Nyanställd tjänsteman vid företaget kan lämna besked om avstående tidigast
vid tillträdesdagen i anställningen och senast två månader därefter.
• Tjänsteman anställd vid företag som genom verksamhetsöverlåtelse inträder i
systemet för Flexpension i Tjänsteföretag kan lämna besked om avstående
tidigast efter det att regleringen avseende avsättning börjar gälla och senast
två månader därefter.
• Tjänsteman anställd vid företag som genom kollektivavtalsbundenhet inträder
i systemet för Flexpension i Tjänsteföretag, enligt § 7 första stycket, kan lämna
besked om avstående senast två månader efter bundenheten.
• Tjänsteman anställd vid företag som genom kollektivavtalsbundenhet inträder
i systemet för Flexpension i Tjänsteföretag, enligt § 7 andra stycket, kan lämna
besked om avstående tidigast efter det att regleringen avseende avsättning
börjar gälla och senast två månader därefter.
Anmärkning 1

I samband med anställningens ingående är det möjligtför arbetsgivaren att i
anställningsavtalet ange vad som är den överenskomna lönen respektive Flexpension
i Tjänsteföretag samt vad lönen i sådant fall skulle bli vid ett avstående av
Flexpension. Väljer tjänstemannen att avståfrån avsättning till Flexpension kan

sådant besked lämnas förstfr o m att anställningen tillträtts.
Anmärkning 2

För det fall nyanställd tjänsteman beviljas semester, under periodenjuni till och med
augusti, och denna period helt eller delvis faller inom ramen för de två månader vilka
utgör möjlighetför tjänstemannen att välja att avstå avsättning till Flexpension ska
avståendemöjlighet förlängas med motsvarande antal kalenderdagar.

Undantag från ovanstående punkter gäller för tjänsteman som ej fyllt 25 år då

möjligheten att lämna besked om avstående från avsättning till Flexpension tidigast
inträder då tjänstemannen fyller 25 år och senast två månader därefter.
Arbetsgivaren ska dokumentera att tjänstemannen valt att avstå från avsättning till

Flexpension i Tjänsteföretag i enlighet med dessa regler, samt därefter anmäla detta
till Collectum. För det fall fråga uppkommer har arbetsgivaren att visa att
tjänstemannen valt att avstå.

Anmärkning 3
Arbetsgivaren kan ändra sitt ställningstagande enligt denna paragraf genom attfatta
ett nytt beslut. Om så sker, och arbetsgivarens beslut innebär att tjänstemännen får
möjlighet att avståfrån avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag, gäller detta under
förutsättning att tidsfrist/er ovan medger detta. Om arbetsgivarens beslut innebär
att tjänstemännen inte längre får möjlighet att avstå, gäller tidigare medgivna
avståenden såvida inte annat överenskommes enligt § 5 nedan.
Anmärkning 4
Parterna är överens om att ett avstående ska vara tjänstemannens egna beslut och
får således ej vara villkorad iförhållande tillförmåner i anställningen utöver vad som
regleras i detta avtal. Arbetsgivaren kan inte heller på annat sätt generelltförutsätta
individuella avståenden på företaget.
Anmärkning 5
De centrala kollektivavtalsslutande parterna ska senast den 31 mars 2018 ha följt upp
hur möjligheten att avstå från Flexpension i Tjänsteföretag hanterats av företagen
och tjänstemännen. Därefter ska parterna bestämma om ovanstående regler ska
ändras. Om inget annat överenskommes fortsätter ovanstående regler att gälla.
§5

Tjänsteman som har avstått från avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag och
därmed erhållit den vid avståendetidpunkten aktuella kollektiva premlenivån till

Flexpension i Tjänsteföretag som lön kan, om arbetsgivaren medger det, återta
avståendet och få den aktuella kollektiva premienivån som pensionspremie istället.
Huruvida pensionspremien enligt den kollektiva nivån ska avräknas mot lön bestäms
efter överenskommelse mellan tjänstemannen och arbetsgivaren.

§6

Tjänsteman som valt att inte avstå avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag kan
träffa individuell överenskommelse med arbetsgivaren om ytterligare avsättningar än

vad som anges i avtalet för Flexpension i Tjänsteföretag. Sådan individuell
överenskommelse gäller under så lång tid och på sätt tjänstemannen och
arbetsgivaren kommit överens om.

Om individuell överenskommelse som träffats enligt vad som anges i första stycket
upphör, ska den individuellt överenskomna ytterligare avsättningen utges som lön till
tjänstemannen.

Anmärkning 1
Avta/sporterna i denna överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag ska verka
för att sådana ytterligare avsättningar ska göras inom ramen för pensionsplanen /TP
till lTP 1 eller ITPK.

Anmärkning 2
Löneväxlingssystem som tillämpas utan samband med Flexpension i Tjänsteföretag
påverkas inte av denna reglering.
§7

Företag som när bundenhet av kollektivavtalet uppstår redan omfattas av annat
flexpensionssystem ska fortsätta bygga ut företagets premienivå med de avsättningar
som görs enligt Flexpension i Tjänsteföretag till dess företaget når den fullt utbyggda
premienivån för Flexpension i Tjänsteföretag, så som anges i § 3.
Anmärkning 1
Den färdigutbyggda nivån på avsättningen till Flexpension i Tjänsteföretag angiven i
§ 3 tar endast sikte på premier uppbyggda inom ramen för centrala avtalsuppgörelser
om Flexpension/deltidspension.
Företag som när bundenhet av kollektivavtalet uppstår inte tidigare omfattats av
flexpensionssystem gäller utöver vad som anges i § 3 följande:
• vid första lönerevisionen efter att företaget blivit bundet av kollektivavtalet,

utges löneökningsutrymme enligt gällande löneavtal, samt årets eventuella
premieavsättning till Flexpension i Tjänsteföretag.
• under det andra till och med det femte årets lönerevisioner efter att företaget
blivit bundet av kollektivavtalet, utges löneökningsutrymme enligt gällande
löneavtal, samt respektive års eventuella premieavsättning till Flexpension i
Tjänsteföretag. Därutöver, vilket inte medför någon avräkning från
löneökningsutrymmet, utges vid revisonstidpunkten en fjärdedel av den
kollektiva premienivån för Flexpension i Tjänsteföretag som gällde vid
tidpunkten då bundenhet av kollektivavtalet uppstod.

Företaget kan välja att för samtliga tjänstemän vid företaget införa avsättning till
Flexpension i Tjänsteföretag i en snabbare takt än vad som anges i denna paragraf,
vilket inte får medföra någon avräkning från löneökningsutrymmet i gällande
löneavtal. Det betraktas inte heller som individuell överenskommelse om ytterligare
avsättning inom ramen för flexpensionsavtalet.
Anmärkning 2
Beträffande verksamhet eller del av verksamhet som övergår från en arbetsgivare till
en annan genom en sådan verksamhetsövergång som avses i 6b §
anställningsskydds/agen gällerföljande närförvärvaren är bunden av kollektivavtal
om Flexpension i Tjänsteföretag och överlåtare och förvärvare har byggt ut respektive
premienivå olika: Närförvärvarens kollektivavtal blir tillämpligt på de övertagna
tjänstemännen gäller den premienivå till Flexpension ; Tjänsteföretag som framgår av
förvärvarens kollektivavtal
Kompletterande premier till lTP 1
§ 8 Den kompletterande premien ska tidigast betalas fr.o.m. den månad tjänstemannen
fyller 25 år och längst t.o.m. månaden före den under vilken tjänstemannen uppnår
65 års ålder.
§9

Den kompletterande premien ska beräknas på den pensionsmedförande lönen för
pensionsförmåner enligt ITP 1, punkten 6.

Den kompletterande premien debiteras arbetsgivaren av Collectum på samma

underlag som ligger till grund för premien för ITP 1.

Kompletterande premier till lTPK inom ITP 2
§ 10

en kompletterande premien ska betalas för tjänsteman som är född 1978 eller
tidigare och längst t.o.m. månaden före den under vilken tjänstemannen uppnår 65

års ålder.

§ 11 Den kompletterande premien ska beräknas på den pensionsmedförande lönen för

pensionsförmåner enligt ITP 2, punkten 3.

För tjänsteman som beviljats deltid i pensioneringssyfte ska arbetsgivaren även
under sådan tid fortsatt anmäla inkomst utifrån tidigare sysselsättningsgrad.

Anmärkning 1
Avseende rörliga lönedelarförutsätts att överenskommelse träffas hur dessa ska
anmälas. Överenskommelse träffas med utgångspunkt från tidigare
sysselsättningsgrad med beaktande av faktiskförtjänst, ny sysse/sättningsgrad och
eventuellt förändrat lönesystem.

§ 12

Arbetsgivaren har rätt att avanmäla tjänsteman som är föräldraledig. Då sådan tid

med föräldrapenning är pensionsgrundande rekommenderar Svenskt Näringsliv och
PTK arbetsgivaren att fortsätta betala premierna till lTP 2 under de första elva
månaderna av föräldraledigheten. Avtalsparterna ä r därför överens om att denna
rekommendation även ska gälla kompletterande premier till lTPK.

Utbetalningsregler
§ 13

Uttag av pensionsförsäkring som baseras på de kompletterande premierna för

Flexpension i Tjänsteföretag sker i enlighet med de villkor som gäller för uttag av ITP

1 respektive ITPK,

§ 14 Tolkning och tillämpning av dessa villkor sker i ITP-nämnden när det gäller frågor där
tillämpningen följer av ITP-planens regler. övriga frågor avseende tolkning och
tillämpning av detta avtal ska hanteras i enlighet med branschavtalets
förhandlingsordning.

Anställda som inte har ITP 1 eller ITPK
§ 15

För tjänstemän som ä r mellan 25 och 65 år och som ITP avtalet är eller hade kunnat
vara tillämpligt för men som inte har något pågående intjänande av ITP 1 eller ITPK
hos arbetsgivaren gäller att arbetsgivaren träffar enskild överenskommelse med den

anställde om hur avsättningen till Flexpension i Tjänsteföretag ska hanteras utifrån
gällande förutsättningar. Sådan överenskommelse kan också träffas mellan
arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Även för tjänsteman som inte har något pågående intjänande av ITP 1 eller ITPK hos
arbetsgivaren gäller §§ 4 och 5.

Gemensam information
§ 16

För att ge stöd kring hanteringen av Flexpension i Tjänsteföretag ska de
kollektivavtalsslutande parterna ta fram gemensamt informationsmaterial.

lnformationsmaterialet ska spridas till företagen, de förtroendevalda och företagens
tjänstemän.

Överenskommelse om deltid i pensioneringssyfte

Tjänsteman har en förstärkt möjlighet att hos arbetsgivaren ansöka om att gå ner i
arbetstid från 62 års ålder för att möjliggöra Flexpension. En förutsättning för att
överenskommelse ska kunna träffas är att så kan ske med skäligt hänsynstagande till
verksamhetens krav och behov.
Tjänsteman som vill utnyttja rätten att ansöka ska göra detta skriftligen. Arbetsgivaren ska
skyndsamt pröva ansökan och göra en bedömning av möjligheterna att träffa
överenskommelse otn deltid.
Kommer arbetsgivare och tjänstemannen överens om att tjänstemannen ska går ner i
arbetstid är anställningen från det att överenskommelsen börjar gälla en deltidstjänst med
den sysselsättningsgrad som följer av överenskommelsen.
Träffas inte överenskommelse om nedgång i arbetstid ska arbetsgivaren underrätta
tjänstemannen och dennes fackliga organisation (om det finns en lokal klubb/förening vid
företaget) därom och om skälen till varför överenskommelse inte kan träffas. Såväl lokal
som central förhandling i intressefrågan kan därefter påkallas av den fackliga
organisationen kring ansökan och förutsättningarna för denna. Vid förhandling anses
tjänstemannens ansökan om att gå ned i tid avse en minskning till 80 %.
Träffas inte överenskommelse i förhandlingen gäller företagets bedömning även
fortsättningsvis. Det förhållandet att överenskommelse inte träffas kan inte prövas rättsligt
förutsatt att arbetsgivaren prövat ansökan och motiverat sin bedömning med hänvisning till
verksamhetens krav och behov.
För tjänsteman som träffat överenskommelse enligt ovanstående reglering och tillhör ITP 2
ska arbetsgivaren fortsatt till Collectum anmäla inkomst utifrån tjänstemannens tidigare
sysselsättningsgrad. Denna skyldighet upphör dock om tjänstemannen tar anställning hos
annat företag eller på annat sätt bedriver verksamhet av ekonomisk natur som kan ge
tjänstemannen inkomst.
Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §
anställningsskyddslagen gäller inte för tjänstemän som har gått ner i arbetstid i
pensioneringssyfte.
Anmärkning 1
Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till vid var tid gällande författnings-regler
rörande pension.
Anmärkning 2
Avseende rörliga lönedelarförutsätts att överenskommelse träffas hur dessa ska anmälas.
Överenskommelse träffas med utgångspunktfrån tidigare sysselsättningsgrad med
beaktande av faktiskförtjänst, ny sysselsättningsgrod och eventuelltförändrat lönesystem.

Bilaga 4

PROTOKOLL
ÖVERENSKOMMELSE om Avtalsförändringar
Parter:

Almega Tjänsteförbunden, bransch Kommunikation
Seko - Service- och Kommunikationsfacket

Ärende:

Överenskommelse om avtalsförändringar i samband
med införandet av Flexpension i Tjänsteföretag

Tid:

201 7-06-29

Plats:

Almegas lokaler, Sturegatan 1 1 , Stockholm

Närvarande för:

Arbetsgivarparten

Pierre Sandberg
Anders Graneld
Madeleine Edberg, vid protokollet
Arbetstagarparten

Renaldo Tirone, Seko
Mats Ekeklint, Seko

§1

Parterna har denna dag träffat bilagda överenskommelse om
avtalsreglering om förhandlingsordning. Parterna är överens om att
dessa regler träder i kraft den 1 augusti 20 17.
Parterna ska införa gemensamma rutiner på avtalsområdet så att
förhandlingsframställan respektive bekräftelse om förhandling kan
göras via e-post.

§2

Parterna konstaterar gemensamt att den partsgemensamma
vägledningen "Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam
vägledning för turordning vid arbetsbrist" är tillämplig inom
avtalsområdet och ska spridas till både företag och lokala fackliga
företrädare inom avtalsområdet.
Parterna är överens om att vägledningen i sig inte utgör avtalstext.

§3

Förhandlingen avslutades i enighet.
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Stockholm den 2 9juni 20 17
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Renaldo Tirone

Överenskommelse om avtalstext om förhandlingsordning, ny bilaga
1
Avtal om förhandlingsordning vid rättstvister
Omfattning
Förhandlingsordningen omfattar samtliga tjänstemän som är anställda i företag som
är bundna av kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor med undantag för
tjänstemän som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha
företagsledande eller däi.med jämförlig ställning.
Förhandlingspreskription
Om en pa11 vill yrka skadestånd eller annan fullgörelse enligt lag, kollektivavtal eller
enligt enskilt avtal, ska parten , om inte annan ordning anges i det aktuella kollektiv
avtalet, begära förhandling inom fyra månader från det parten fått kännedom om den
omständighet som anspråket grundas på. Förhandlingen måste dock begäras senast
två år efter det att denna omständighet inträffat.

Om en part inte begär förhandling inom föreskriven tid, förlorar parten rätten till
förhandling.
Anmärkning
Parterna är överens om att samtliga tvister där anställningsförhållandet ingår
som en nödvändigförutsättningför ett rättsanspråk omfattas av
förhandlingsordningen.
Arbetsgivare som avser att rikta rättsliga anspråk på kollekttvavtalsbunden
organisation eller medlem där anställningsförhållandet utgjort en nödvändig
förutsättning måste forst iakttaförhandlingsordningen.
Enskild tjänsteman har möjlighet att välja att väcka talan utanföregående
förhandling enligtförhandlingsordning eller utan attfullfölja i central
förhandling enligt förhand!ingsordningen.
Om en tvistefraga grundar sig på lagen om anställningsskydd, eller grundar sig
påfråga enligt kollektivavtalad anställnings/orm, ska lagen om
anställningsskydds tidsfrister gälla i ställetför fristerna i denna
förhandlingsordning med de tillägg som framkommer i detföljande avseende
frister som skall iakttas mellan lokal och centralförhandling.
Lokal förhandling
En förhandling ska i första hand fullgöras mellan de lokala parterna (arbetsgivaren
och den lokala fackliga organisationen).

Förhandlingen ska påbörjas snarast möjligt och senast inom två veckor från den dag
då förhandlingsbegäran bekräftats, om inte parterna har kommit överens om annat.
Central förhandling
Efter avslutad lokal förhandling ska den part som påka!Jat den lokala förhandlingen
och som vill fullfölja ärendet hänskjuta frågan till central förhandling.

Begäran om central förhandling ska vara skriftlig och göras hos motpartens
organisation inom följande tider från den dag då den lokala förhandlingen avslutats;
1. inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller rättstvist om ogiltigförklaring
av en uppsägning eller ett avskedande eller förklaring att visstidsanställning är
otillåten och att anställningen ska gälla tills vidare 1 och
2. inom två månader i övriga rättstvister.
Försummas detta förlorar parten rätten till förhandling.
Central förhandling ska påbörjas snarast möjligt och senast inom två veckor från den
dag då förhandlingsbegäran bekräftats, om inte pa1ierna har kommit överens om
annat.
Anmärkning
Förhandlingen är i normalfallet avslutad samtidigt med sammanträdet för
förhandlingen. Om det ska ske vid senare tidpunkt ska det uttryckligen vara
överenskommet mellan parterna. Ytterst kan förhandling avslutas genom att part
skriftligenfrånträderforhandlingen.
Rättsligt a-vgörande
Om en rättstvist som rör lag, kollektivavtal eller enskilt avtal har varit föremål för
central förhandling utan att kunna lösas, fär part hänskjuta tvisten till rättsligt
avgörande inom tre månader från den dag då den centrala förhandlingen har
avslutats. Försummas detta förlorar parten rätten till talan.
Giltighetstid
Förhandlingsordningen gäller tills vidare med en uppsägningstid av sex månader.
Uppsägning kan dock tidigast ske till den tidpunkt då mellanvarande kollektivavtal
om allmänna anställningsvillkor löper ut.

Anmärkning
Dennaförhandlingsordning påverkar inte reglerna om frister och skyldigheterför
arbetsgivaren att begäraförhandling enligt 34, 35 och 37 §§ lagen om
medbestämmande i arbetslivet.

1
Denna regel träder i kraft den 1 april 2018. Fram till och med den 31 mars 2018 gäller
övergångsvis en frist om två månader istället för två veckor.

Denna vag ledning gd/la vtd urhelrbrisl t Jorefag som
ar medlemmar och liar kollektivavtal i /orbund mom
Almega

Vägen framåt
Steg för steg
En partsgemensam vägledning
för turordning vid arbetsbrist
Rapport från arbetsgrupp Bilaga 8
Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer
* Slutversion 2016-12-14

Ingress
Omställningsavtalet

Mellan Svenskt Näringsliv och PTK gäller ett omställningsavtal. Avtalet ska
underlätta för både företag och anställda då företaget behöver säga upp personal på
grund av arbetsbrist.

För att göra det lättare för lokala parter att tillämpa omställningsavtalet har Almega,
Unionen och Sveriges Ingenjörer tagit fram denna vägledning som steg för steg
beskriver vad lokala parter behöver göra för att träffa överenskommelse om en
avtalsturl ista.
Omställningsavtalet innebär att företaget betalar premier till TRR, som under vissa
förutsättningar möjliggör, två olika typer av stöd till anställda som sägs upp:
Omställningsstöd och Avgångsersättning (AGE). För mer information och om
omställningsavtalet i dess helhet se www.trr.se
Avtalet anger också att avtalsturlistor förutsätts träffas för att motsvara de behov
företagen har i omställningssituationer: "de lokala parterna skall vid aktualiserad
personalinskränkning värdera företagets krav och behov i bemanningshänseende. Om
dessa behov inte kan tillgodoses med tillämpning av laR ska fastställande av
turordning ske med avsteg från bestämmelserna i lagen om anställningsskydd.
De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de anställda som ska sägas upp så att
·företagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets 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 § lagen om anställningsskydd och de avsteg från lagen som erfordras".
Avtalet innebär alltså att någon part inte kan neka till att förhandla om arbetsbristen
och behovet av en avtalsturlista.
Vad är en avtalsturlista?

En avtalsturlista innebär att företaget och de lokala fackliga organisationerna utifrån
verksamhetens fortsatta behov kommer överens om vilken eller vilka tjänstemän som
fortsatt ska vara kvar i företaget. Överenskommelsen utgör därmed ett bindande
kollektivavtal om vilka anställda som företaget ska säga upp på grund av arbetsbrist.
Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer rekommenderar de lokala parterna som
avser att träffa överenskommelse om en avtalsturlista att vara tydliga med detta, allt
för att undvika missförstånd och oklarheter. Även om avsikten inte tydliggjorts är en
överenskommelse mellan lokala parter som innebär avsteg från lagens
turordningsregler att betrakta som en avtalsturlista.
Syftet med att träffa en avtalsturlista är att företaget på bästa sätt ska kunna hantera
sitt behov av att ha rätt organisation för framtida utmaningar och att ha
förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig verksamhet med goda
möjligheter att fortsatt sysselsätta de tjänstemän som inte blir uppsagda. Företagets
fortsatta behov och de enskilda tjänstemännens kompetenser (se vidare under punkt

10 Företagets krav och behov) är viktiga utgångspunkter för att kunna bedöma vilka
som skall omfattas av en avtalsturlista.
Krav på en avtalsturlista

Det är viktigt att en avtalsturlista inte är diskriminerande enligt någon av
diskrimineringslagens grunder eller strider mot god sed på arbetsmarknaden. Om så
ändå skulle vara fallet kan avtalsturlistan helt eller delvis förklaras ogiltig även om
lokala parter varit överens om den.
Omställningskonsultation

Om det visar sig vara svårt att kunna enas om processen och/eller en avtalsturlista
kan lokala parter be centrala parter att gemensamt hålla en omställningskonsultation
på företaget. Detta innebär att centrala parter på plats gemensamt ger råd till lokala
parter i hur de ska hantera processen i eolighet med oroställningsavtalets intentioner.

Vägledning
Uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan vara komplext och är alltid ingripande för de
inblandade. Denna vägledning är en sammanfattning av de steg som behöver tas för
att en överenskommelse om avtalsturlista ska kunna nås. Vägledningen gör -inte
anspråk på att redogöra för alla frågor som kan uppstå. Kontakta gärna
din organisation om behov uppstår.
1 - Skapa samsyn

En facklig organisation som är informerad om företagets utveckling, ekonomiska
situation och liknande behöver mindre tid för att "komma ikapp" företagets kunskap
och sannolikheten är då större att förhandlingarna kan föras mer effektivt.
2 - Kallelse till förhandling

Så snart företaget kommit fram till att personalen behöver minskas, och att ett antal
anställda behöver sägas upp, ska företaget kalla de fackliga organisationerna som
företaget har kollektivavtal med, till en förhandling enligt MBL 11 §.
Om det inte finns någon klubb eller förening på företaget ska företaget istället kalla
fackföreningens regionala organisation, respektive avtalsbärande förbund till
förhandlingen. Exempel på förhandlingsframställan finns i bilaga l .
I flertalet kollektivavtal förutsätts att fackförbund som är med i PTK bildar ett
gemensamt lokalt organ, PTK-L, som förhandlar som en part med arbetsgivaren om
den nya organisationen och arbetsbristen. Kontrollera om det finns några särskilda
regler om PTK-L och dess bildande i ditt kollektivavtal.
Kan tjänstemannaparten inte uppträda genom PTK-L kan arbetsgivaren träffa
överenskommelse med varje organisation för sig.
Förhandlingen ska hållas inom tre veckor, om parterna inte enas om annat, efter att
de fackliga organisationerna fart del av förhandlingsframställan.
3 - Varsel till arbetsförmedlingen

Företaget ska underrätta/varsla arbetsförmedlingen om arbetsbristen innebär att fem
eller fler personer kan bli uppsagda. Företaget kan göra det på
www.arbetsformedlingen.se

4 - Information till facklig organisation
Arbetsgivare har en särskild informationsskyldighet inför förhandlingar om
arbetsbrist, se 15 § MBL. För att det ska bli en effektiv förhandling är del viktigt att
den fackliga organisationen så tidigt som möjligt kan sätta sig in i frågan genom att
företaget redovisar följande:
• Skälen till de planerade uppsägningarna
• Hur organisationen ser ut före och efter arbetsbristen
• Hur många som kan komma att bli uppsagda
• Relevanta uppgifter om de personer som är närmast berörda av arbetsbristen
• När arbetsgivaren planerar att verkställa uppsägningarna.

Finns det ytterligare inforn1ation som underlättar processen för lokal arbetstagarpart
art sätta sig in i situationen och därmed kunna komma överens om en avta1sturlista är
det lämpligt att den ges så tidigt som möjligt innan förhandling ska äga rum.
Företaget ska också till de fack.liga organisationerna lämna en kopia av det varsel
som eventuellt har lämnats ti11 Arbetsförmedlingen.
5 - Information till medarbetarna och intressenter
Medarbetarna behöver normalt informeras om att företaget kallat till förhandling om
arbetsbrist. Informationen bör hållas på en övergripande nivå så att företaget inte
föregår förhandlingsresultatet. Det är naturligt att företaget och de fackliga
organisationerna så tidigt som möjligt kommer överens om vad, när och hur
medarbetarna ska informeras (informationsplan).

Om företaget är börsnoterat kan även marknaden behöva informeras.
6 - Gör en riskbedömning
Företaget ska göra en riskbedömning i samverkan med
skyddsombudet/arbetsmiljöombudet om hur arbetsmiljön kommer att påverkas för
den framtida organisationen., se www.prevent.se. Riskbedömning kan t.ex. behandla
arbetsmängd, arbetsinnehåll samt arbetstidens omfattning och förläggning.
Omfattningen av en riskbedömning kan variera stort från ett enkelt konstaterande av
fä/inga risker till en mer omfattande analys. Riskbedömningen redovisas under
förhandlingen och justeras/anpassas vid behov. Exempel på riskbedömning finns i
bilaga 2.
7 - Förhandlingen inleds - beskrivning av omorganisationen respektive
arbetsbristen
Förhandlingen inleds med att företaget beskriver nuvarande organisation och
företagets förslag till fortsatt organisation samt grunden till att det föreligger
arbetsbrist. Det gör företaget genom att ange orsaken till arbetsbristen samt vilka
kategorier och bur många tjänster som enligt företaget berörs av arbetsbristen. Det är
viktigt att de fackliga företrädarna ges möjlighet att förstå bakgrunden till
arbetsbristen.
8 - Red ut tystnadsplikt
En bra förhandlingsprocess bygger på ömsesidigt förtroende. En neddragning är ofta
en känslig process vilket fömtsätter att känslig information inte får spridning i ett för
tidigt skede. Det är viktigt att de som förhandlar kan lita på varandra och tar ansvar
för att information och känsliga uppgifter inte sprids innan man är överens om att så
får ske.

Detta kan med fördel tas om hand genom att parterna i ett tidigt skede blir överens
om när, vem, vad och på vilket sätt information ska ges (informationsplan).
Vid behov kan en särskild förhandling om tystnadsplikt, enligt MBL 2 1 §, ske.
9 - Identifiera turordningskrets

Beroende på förutsättningarna kan de lokala parterna komma överens om att
arbetsbristen ska begränsas till en del av verksamheten, t.ex. om en viss enhet enbart
är den som berörs. Det kan vara en fördel att verksamheten kan fortsätta att bedrivas
på andra enheter utan störningar eller oro bland de anställda. Arbetsbristen kan också
vara enklare att hantera om turordningskretsen begränsas. Det är viktigt att parterna
är medvetna om att tillämpningen av en överenskommelse om att begränsa
arbetsbristen till en del av verksamheten/enhet, i sig innebär att överenskommelse
träffats om en avtalsturlista.
1 0 - Företagets krav och behov

Företaget behöver identifiera vilka kompetenser som behövs för den fortsatta
verksamhetens behov och redogöra för dessa.
Med kompetenser kan t.ex. menas kunskaper, förmågor, egenskaper och prestationer
som är viktiga för den fortsatta verksamheten. Hur olika krav uppfyllts tidigare kan
vara en viktig utgångspunkt för att identifiera vilka som är mest lämpliga för att vara
kvar i den nya organisationen.
1 1 - Pröva omplacering till lediga befattningar

Företaget ska pröva, om de, som riskerar uppsägning, istället kan omplaceras till en
ledig befattning inom företaget. Omplaceringsskyldigheten gäller till samtliga
driftsenheter och samtliga kollektivavtalsområden inom företaget. Företaget avgör
vem som ska erbjudas vilken ledig tjänst efter lämplighet.
1 2 - Identifiera vilka som saknar efterfrågad kompetens

Parterna förutsätts träffa överenskommelse om en avtalsturlista för de tjänstemän
som inte når upp till den samlade kompetensen som företaget behöver för att klara
fortsatt behov i verksamheten. Det betyder att parterna är överens om att dessa
personer ska sägas upp p.g.a. arbetsbrist.
De fack.liga organisationerna ska innan överenskommelse träffas fa tillgång till den
ytterligare information som behövs för att ta ställning till den föreslagna
avtalsturlistan. Detta kan tex. ske genom att det ges tillfälle att prata med de
medlemmar som berörs.
1 3 - Protokoll

Förhandlingen om avtalsturlista ska dokumenteras i ett protokoll som undertecknas
av samtliga parter innan uppsägning får ske.
Även en förhandling om arbetsbrist som inte resulterar i en avtalsturlista ska
protokollföras.
Förhandlingen är i normalfallet avslutad samtidigt med sammanträdet för
förhandlingen. Om det ska ske vid senare tidpunkt ska det uttryckligen vara
överenskommet mellan parterna.

Därefter kan uppsägningshandlingar överlämnas till de tjänstemän som ska sägas
upp.
Exempel på förhandlingsprotokoll finns i bilaga 3.
Om lokala parter inte kan enas, kan central förhandling begäras. Först efter den
centrala förhandlingen kan uppsägningshandlingar Lämnas. Om det uppstår problem i
processen kring avtalsturlista kan lokala parter be centrala parter att gemensamt hålla
en omställningskonsultation på företaget.
1 4 - Uppsägningstid

Uppsägningstid framgår av kollektivavtalet, och kompletteras med lagens
formaliaregler.
Om det skulle vara aktuellt kan företaget och tjänstemannen komma överens om att
förlänga uppsägningstiden.
Enligt 14 § LAS ska skälig ledighet med lön beviljas för den som söker arbete under
uppsägningstiden.
1 5 - Utvärdering

När parterna genomfört förhandlingen och uppsägningarna är gjorda, bör parterna
utvärdera hur processen varit. Syftet med utvärderingen är att upptäcka moment som
parterna kan förbättra inför en eventuell nästa förhandling om arbetsbrist vid
företaget.

Bilaga 1
Exempel på förhandlingsframställan
Kallelse tilJ MBL-förhandJing angående omorganisation/arbetsbrist
Företaget är med i detta förbund inom Almega:
Företaget har följande kollektivavtal:
Tid och plats för förhandlingen
Företaget föreslår följande tidpunkt för förhandlingen
Datum:
Tid:
Plats:
Nuvarande verksamhet och organisation
Berörd arbetsplats/driftenhet:
Antal anställda:
Verksamhet och organisation:
Information om arbetsbristen
Skälen till planerade uppsägningar:
Hur organisationen ser ut före och efter arbetsbristen:
Hur många som kan komma att bli uppsagda:
Relevanta uppgifter om berörda personer:
När uppsägningarna planeras ske:
Kontaktuppgifter till företaget
Namn:
Adress:
Telefon:
Mail:

Bilaga 2
Exempel på riskbedömning
Uppgifter om arbetsgivaren
Företag:
Organisationsnummer:
Adress:
Kontaktperson:
Telefon:
Email:
Skyddsombud som planen stämts av med:
Nulägesbeskrivoiog
Beskriv arbetsmiljön före förändringen.
Den planerade förändringen
Beskriv vilka förändringar som planeras och vilka som berörs.
Riskbedömning
Beskriv vilka arbetsmiljörisker som kan uppstå, t.ex. om personalens inflytande över
sin egen arbetssituation påverkas eller om det uppstår behov av introduktion.
Åtgärder
Gör en handlingsplan för hur eventuella risker ska minimeras, vem som har ansvar
för detta och ange hur/när planen ska följas upp.

Bilaga 3
Exempel på förhandlingsprotokoll
Protokoll MBL-förhandling
Datum:
Plats:
Arbetsgivare
Företag:
Organisationsnummer:
Närvarande:
Lokal facklig organisation
Närvarande:
Ärende
Förhandling enligt l l § MBL angående omorganisation/arbetsbrist
Företagets förslag
Den lokala fackliga organisations synpunkter
Resultatet av förhandlingen
Partema har denna dag träffat en överenskommelse om avtalsturlista som omfattar
följande personer. Dessa personer kommer att sägas upp p.g.a. arbetsbrist efter att
förhandlingen avslutats. Förhandlingen avslutades i enighet den åååå-mm-dd.
Justering
Ort och datum:

För företaget:

För den lokala fackliga organisationen:

Parterna är överens om att omställningsavtalet är en viktig del för att underlätta
omställning. Avtalet innehåller dels stöd till den som blir uppsagd p.g.a arbetsbrist,
dels regler om att lokala parter ska göra avsteg från lagens bestämmelser om
turordning efter anstäflningstid om det finns behov av det.
Den här vägledningen har tagits fram av Almega, Unionen och Sveriges Ingenjörer
för att göra det lättare för lokala parter att tillämpa omställningsavtalet.
Vägledningen har tagits fram för att företag och fackliga företrädare ibland haft olika
uppfattning om omställningsprocessen och hur de skulle ha kunnat enas om
avtalsturlistor. Denna vägledning syftar till att parterna ska nå en samsyn om hur
omställningsprocessen bör gå till.
Om ni trots den här vägledningen har svårt att bli överens kan ni ta hjälp av de
centrala parterna i en omställningskonsultation som syftar till att stödja en bra

process som leder till att företagets behov av kompetens särslciJt beaktas liksom
företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och även i :framtiden
kunna ge fler tjänstemän anställning.

