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PROTOKOLL

fört vid avtaisförhandlingar mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund (SARF) och Seko,
Service- och Kommunikationsfacket (Seko) i Stockholm den 2-3, 8, 15 och 31 maj 2017
i avtalsfrågan för perioden 1 april 2017 — 31 mars 2020

Närvarande:

för SARF Lars Andersson, Fredrik Holmberg, Dennis Johansson, Lars-Erik Karlsson,
Christian Nilsson, Leif Pettersson, Pieter Sprangers och Björn Adén

för Seko Mats Ekeklint, Tomas Abrahamsson, Kenny Reinhold, Thomas Gorin
Weijmer, Titti Cavalli, Jonas Forslind, Björn Jonasson, Christer Lindgren,
Folke Matrosow, Mahmoud Sifaf, Peter Skoglund, Chang Strömberg och
Fabian Westerlund

§ 1 Kollektivavtal för perioden 1 april 2017 — 31 mars 2020

Parterna konstaterar att kollektivavtal enligt bilagda uppgörelse (bilaga 1)
träffats. Avtalen gäller för perioden 1 mars 2017 - 31 mars 2020 enligt vad som
anges i bilagan.

§ 2 Uppgörelsens omfattning

Uppgörelsen omfattar storsjöavtalet, ramavtalet för färjetrafiken och
bogseravtalet, samt på dessa grundade specialavtal.

§ 3 Kost-, bostads- och traktamentsersättningar

Parterna noterar att kost-, bostads-, och traktamentsersättningarna har reviderats
för år 2017 enligt separat överenskommelse.

§ 4 Revidering - lönerna i internationaliseringsavtalen

Parterna är ense om att internationaliseringsavtalen - med beaktande av att
lönerna är skattebefriade nettolöner - skall revideras på sedvanligt sätt.

§ 5 Provisionslöner

För de rederier som önskar förhandla om ett borttagande av provisionslöner skall
sådana förhandlingar genomföras med centrala parters medverkan.
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§ 6 Arbetsgrupp — Europa- och Thulelandsavtalen

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att utröna möjligheten att slå samman
avtalen samt göra nödvändiga anpassningar av avtalsinnehållen.

§ 7 Arbetsgrupp - anställningsavtal

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att ta fram ett anställningsavtal
utformat på både svenska och engelska

§ $ Arbetsgrupp - förlust av behörighet eller långtidsarbetsoförmögna m.m.

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att utreda förutsättningarna för att
tillskapa någon ersättningsform (omställningsstöd) för den som genom sjukdom
eller olycksfall mister sin behörighet att tjänstgöra till sjöss. För detta ändamål
tillförs 0,1 procent. För det fall parterna inte kan enas kring en lösning för
nyssnämnda ändamål, skall tarifferna tillföras 0,1% (28 kr) den 1 april 201$.

§ 9 Arbetsgrupp — Samordning av redarskyddad tid

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts i syfte att undersöka möjligheten till
samordning av sjukperioder inom ramen för den redarskyddade tiden. Till
arbetsgruppen skall SBF inbjudas att delta.

§ 10 90-kronan

Parterna är överens om att den s.k. 90-kronan som rederierna betalar till Seko
sjöfolk för att förbundet bedriver utbildning i arbetsmiljöfrågor oförändrat ska
vara 90 kronor.

§ 12 Säsongsanställning i färjeavtalet

Svensk färjesjöfart bedrivs med stora cykliska variationer, varför tillffitliga
anpassningar av bemanningen är ett måste för att verksamhetens behov skall
kunna optimeras. Sådana anpassningar har historiskt tillgodosetts genom
säsongs- och visstidsanställningar. Detta har även varit ett bra sätt för svenska
ungdomar att komma in i sin första anställning till sjöss. Dock har nuvarande
restriktioner kring dessa anställningsformer inneburit att rederierna ofta ej fullt
ut har kunnat möta gästernas behov ombord i termer av antal anställda under
tidsbegränsade former. Det är därför synnerligen angeläget att parterna finner
former för att utveckla denna typ av anställningsformer.
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En arbetsgrupp, under ledning av de centrala parterna, etableras med den
uttryckliga uppgiften att underlätta rederiernas möjlighet att anpassa sin
bemanning, baserad på de säsongsvariationer som förekommer inom
verksamheterna. Sådana anställningsformer kan omfatta såväl säsongs- som
visstidsanställningar.

Gruppens arbete skall vara avslutat senast den 30november2017 i syfte att de
nya reglerna kan träda ikraft den 1januari 2018.

§ 13 Löneutbetalningar

Seko noterar att avtalen stipulerar att löneutbetalning skall ske senast den 27:e i
varje månad. 1 detta sammanhang uttalar Seko att det inte motsätter sig om
rederier som för närvarande utbetalar lön två gånger per månad övergår till att
betala lön en gång per månad.

Vid protokollet:

Justeras

Mats Ekeklint
Seko

rsson
Sjöfartens Arbetsgivareförbund

Bilaga: Uppgörelse
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Bilaga till protokoll i avtalsfrågan
för 1 april 2017—31 mars 2020

UPPGÖRELSE

mellan Sjöfartens Arbetsgivareförbund och Seko, Service- och Kommunikationsfacket
om kollektivavtal för perioden 1 april 2017 — 31 mars 2020 avseende storsjöavtalet,
ramavtalet för färjetrafiken och bogserbåtsavtalet samt specialavtalen.

ÄNDRINGAR! LÖNER OCH ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

§ 1 Löner och lönetillägg

Intill den 30 juni 2017 gäller 2017 års löner och lönetillägg.

Lönehöjningar fr.o.m. 1 juli 2017

Fr.o.m. 1 juli 2017 höjs lönerna i storsjöavtalet, färjeavtalet, bogseravtalet och
specialavtalen med nedanstående krontaisbelopp i samtliga tariffer.

170701
Begynnelse-
Lön 550
lår 550
2år 550
3år 550
4år 550
Sår 550
6år 550
7år 550

Lönerna i det s.k. elevavtalet höjs med 2,2% fr.o.m. 1juli 2017.

Lönehöjningar fr.o.m. 1 april 201$

fr.o.m. 1 april 2018 höjs lönerna i storsjöavtalet, färjeavtalet, bogseravtalet
och specialavtalen med nedanstående krontaisbelopp i samtliga tariffer.

180401
Begynnelse-
Lön 530
lår 530
2år 530
3år 530
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4år 530
Sår 530
6år 530
7år 530

Lönerna i det s.k. elevavtalet höjs med 2,0% fr.o.m. 1 april 2018.

Lönehöjningar fr.o.m. 1 april 2019

Fr.o.m. 1 april 2019 höjs lönerna i storsjöavtalet, färjeavtalet, bogseravtalet
och specialavtalen med nedanstående krontaisbelopp i samtliga tariffer.

190401
Begynnelse-
Lön 580
lår 580
2år 580
3år 580
4år 580
Sår 580
6år 580
7år 580

Lönerna i det s.k. elevavtalet höjs med 2,3% fr.o.m. 1 april 2019.

§ 2 Tillägg och ersättningar

Tillägg och ersättningar fr.o.m. 1 juli 2017

Fr.o.m.1 juli 2017 uppräknas sedvanliga tillägg och ersättningar samt
AT-tilläggen med 2,2%.

Ombordtilläggen höjs den 1juli 2017 med 2,2%.

Tillägg och ersättningar fr.o.m. 1 april 201$

Fr.o.m. 1 april 201$ uppräknas sedvanliga tillägg och ersättningar samt
AT-tilläggen med 2,0%.

Ombordtilläggen höjs den 1april 2018 med 2,0%.

Tillägg och ersättningar fr.o.m. 1 april 2019

Fr.o.m. 1 april 2019 uppräknas sedvanliga tillägg och ersättningar samt
AT-tilläggen med 2,3%.

Ombordtilläggen höjs den 1 april 2019 med 2,3%.
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§ 3 Faktorsbeloppsgränserna

Faktorsbeloppsgränserna enligt § 12 mom. 6 i storsjöavtalet och § 15 mom. 2 i
färjeavtalet höjs med samma krontaisbelopp som tarifferna plus 200 kronor
respektive avtalsår.

Gällande fr.o.m. 1 juli 2017

Aktuell månadslön inki. tillägg upp till 22 300 kr = Faktor 1,0

Aktuell månadslön inki. tillägg från 22 301 upp till 26 441 kr = Faktor 1,2

Aktuell månadslön inki. tillägg från 26 442 kr = Faktor 1,5

Gällande fr.o.m. 1 april 201$

Aktuell månadslön inkl. tillägg upp till 23 030 kr = Faktor 1,0

Aktuell månadslön inkl. tillägg från 23 031 upp till 27 171 kr = Faktor 1,2

Aktuell månadslön inkl. tillägg från 27 172 kr = Faktor 1,5

Gällande fr.o.m. 1 april 2019

Aktuell månadslön inki. tillägg upp till 23 810 kr = Faktor 1,0

Aktuell månadslön inki. tillägg från 23 811 upp till 27 951 kr = Faktor 1,2

Aktuell månadslön inki. tillägg från 27 952 kr = Faktor 1,5

§ 4 Retroaktiv lönejustering avseende april - juni 2017

Retroaktiv lön skall utges för perioden april - juni 2017 med 560 kr per avlönad
månad eller pro rata därav. För den som under perioden arbetat deltid beräknas
den retroaktiva lönen med hänsyn till det reducerade arbetstidsmåttet.

Den som slutat sin anställning som ombordanställd inom avtalsområdet hos en
arbetsgivare och som begär lön för anställningstid under perioden april - juni
2017 skall framställa begäran därom senast den 31 augusti 2017.
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§ 5 Allmänna vi]lkor

Avtal för högskolestuderande som fullgör fartygsförlagd utbildning

Arbetsgivarnas skyldighet att erbjuda högskolestuderande anställning upphör den
1juni 2017 varför avtalet § 1 erhåller följande nya lydelse från samma datum.

“ 1 Avtalets omfattning
Arbetsgivaren och den studerande kan träffa överenskommelse om anställning för
fartygsarbete i befattning som student enligt nedanstående villkor.”

Färj eavtalet

Parterna är överens om följande reviderade lydelse av reglerna kring
visstidsanställning.

“ 4 Mom. 5. — Visstidsanställning

Anställningsavtal avseende visstidsanställning omfattande högst 20 dagar, dock
högst 10 tjänstgöringsdagar, får träffas enligt följande regler:

1. Anställningen skall avse tid vid intensiva trafiktoppar.

Parterna är överens om att extra arbetskraftsbehov vid veckoslut i första
hand skall lösas med tiltsvidareanställda.

Om anställningen schemaläggs enligt § 10 mom. 1. “multiplar därav” (74
tim/vecka), skall anställningen innehålla lika många tjänstgöringsfridagar
som tjänstgöringsdagar.

2. Anställningsavtalet upphör vid utgången av den avtalade anställningstiden,
utan att uppsägning från vare sig arbetstagaren eller arbetsgivaren behöver
iakttagas.

3. Anställningen skall med beaktande av dessa regler bygga på villkoren för
heltidsanställning enligt färjeavtalet; dock att alla ersättningar utges kontant.

4. Lön utges enligt flirjeavtalets lönetariff för däcks-, maskin- och
intendenturpersonal enligt följande dock lägst enligt begynnelselön i grupp
2.

5. Den som visstidsanställs enligt dessa regler erhåller semesterlön om 12% på
intjänad lön.

Servitör/servitris som visstidsanställs enligt dessa regler erhåller
semesterlön enligt § 16 mom. 6:1.

6. Antalet visstidsanställda enligt detta moment får vid vart tillfälle inte
överstiga 10% av antalet tillsvidareanställda på fartyget inom avtalsområdet;
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dock att antalet visstidsanställa får uppgå till högst 15 personer.

Lokal överenskommelse mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation
kan träffas om en annan nivå än den ovan angivna och/eller vid annan
tidpunkt än intensiva trafiktoppar.

Kan enighet inte uppnås mellan lokala parter skall frågan, på begäran av
part, hänskjutas till de centrala parterna.

7. Kopior av anställningsavtal avseende visstidsanställda enligt detta moment
skall på begäran av Seko tillställas den lokala fackliga organisationen.

Om en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i sammanslagna
tidsbegränsade anställningar (visstid och vikariat) i sammanlagt mer än tre
år under de senaste fem åren övergår anställningen till en
tillsvidareanställning.

Anställningstid som visstid får tillgodoräknas from 1juli2013

Exempel

En person anställs för tio tjänstgöringsdagar. Multipel enligt § 10 mom. 1 tillämpas.
Personen skall anställas för en period av 20 anställningsdagar.

En person anställs för tio tjänstgöringsdagar. Multipel används ej. Personen skall
anställas för en period av tio anställningsdagar.”

Färje- och storsiöavtalen

§ 16 storsjöavtalet och § 17 farjeavtalet — Permission och tjänstiedigheter

Permission

Parterna är överens om att en anställd kan välja mellan att närvara vid begravning
eller urnsättning varför paragrafens moment 1 erhåller följande lydetse.

“Mom. 1. Permission
Arbetstagare, som skall tjänstgöra under viss dag, kan under nedan angivna
förhållanden beviljas permission.

Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid
nära anhörigs begravning eller urnsättning kan permission dock också omfatta
nödvändiga (högst två) resdagar.

Permission kan bevitjas i följande fall:

- Eget bröllop, om efter ansökan ordinarie ledighetsperiod inte kunnat erhållas i
samband därmed.
- Egen 50-årsdag
- Nära anhörigs frånfälle
- Endera nära anhörigs begravning eller urnsättning
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- Plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig.

Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende, barn, syskon, föräldrar och
svärföräldrar samt far- och morföräldrar.

Anhåltan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till
permissionen skall på förhand eller - om så inte kan ske - i efterhand styrkas om
arbetsgivaren så begär.”

Tjänstiedigheter

Parterna är vidare överens om hur tjänstledigheter skall förläggas varför avtalen
tillförs ett nytt moment 2 enligt nedan.

“Mom. 2. Tjänstiedigheter

Planerade tjänstledigheter (ej tjänstledighet med tillffillig föräldrapenning) som
omfattar hel eller del av en arbetsperiod i schemat skall i möjligaste mån förläggas
på så sätt att ledighetsperioden även omfattar motsvarande del av den närmast
följande lediga perioden.

Detta gäller dock inte om tidigare intjänad ledighet kan tas i anspråk för den lediga
perioden.

Vid bestämmande av vad som skall anses utgöra den motsvarande delen av närmast
ffiljande lediga period, skall gällande avlösningssystem (t.ex. 1:1, 1:2 eller 2:3)
beaktas.”

Stockholm den 31 maj 2017

SJÖFARTENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Seko

Lars Andersson Mats Ekeklint




