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Tillsvidareanställning

Tidsbegränsad anställning 

Anställd som övergår direkt från tidsbegränsad till tillsvidareanställning har fullgjort provanställning, 
om anställningen varat minst sex månader. 



 

Heltidsanställd 

Deltidsanställd med månadslön 

Deltidsanställd med timlön 

Enligt trepartsöverenskommelse mellan Systembolaget, Unionen och Fastighetsanställdas Förbund kan 
kombitjänster förekomma. För dessa anställda gäller detta kollektivavtal för hela anställningen. Olika 
turordningskretsar gäller vid arbetsbrist, dessa personer kan därför komma att ingå i två turordnings-
kretsar (Unionen och Fastighets). 

Timlön 



 

Beneficiebesked inhämtas när skäl för det föreligger. (Det är när kronofogdemyndigheten gör en bedöm-
ning av hur stor del av lönen den anställde har rätt att behålla för sin egen och familjens försörjning.) 

 



 

Vikariatstid, inklusive mertid, får utläggas utan iakttagande av bestämmelserna om högst 200 timmar per 
kalenderår i arbetstidslagen. 

Vikariatstid ersätts med ordinarie timlön. 

Vikariatstid, inklusive mertid, på grund av tillfällig arbetstopp kan inte åberopas för ändring av avtalad 
arbetstid. 

räknas som övertidsarbete arbete som utförs före eller efter den dagliga ordinarie arbetstiden, d v s utan-
för tider som anges på tjänstgöringsschemat. 

räknas tid som överstiger 40 timmar under en vecka eller arbete på söndag eller helgdag som övertid. 
Likaså arbete som utförs senare än 15 minuter efter butikens stängning (gäller ej städarbete, utbildnings-
tid, konferens eller butiksträffar i övrigt). Slutar arbetstiden normalt senare än 15 minuter efter stängning 
räknas tid därefter som övertid. 

Vikariatstid ska i första hand erbjudas deltidsanställd med kontrakt på 20 timmar eller mer. 
Vikariatstid ska i första hand erbjudas deltidsanställd med kontrakt på 20 timmar eller mer. 

Parterna är överens om följande viljeinriktning. På sikt ska bemanningen utgöras av så höga kontrakt 
som möjligt för deltidsanställd personal, 70 % eller mer. Därutöver kompletteras med deltidsanställda 
med låga kontrakt, 12 timmar eller mindre. Dessa ska företrädesvis schemaläggas i slutet av veckan eller 
på annan tid som inte kan täckas av anställda med högre sysselsättningsgrad. 
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PÅ VARDAG FÖR DE TVÅ FÖRSTA TIMMARNAS ÖVERTID 

PÅ VARDAG EFTER TVÅ TIMMARS ÖVERTID 



 

Beredskapstjänst I

Beredskapstjänst II



 

Beredskapstjänst I Beredskapstjänst II

Uppföljning av hur hantering av beredskap sker kommer att ske av de lokala parterna vid samverkansmö-
ten. 

 



 



 



 



 

1) För arbetstagare som enligt försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön om 80 procent under 
hela sjuklöneperioden görs sjukavdrag enligt vad som gäller fr om den andra frånvarodagen i sjuk-
löneperioden. 

2) Ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats ska 
betraktas som fortsättning på den tidigare sjukperioden. 



 

3) Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna haft sammanlagt tio karensdagar görs sjukav-
drag för den första dagen i kommande sjukperiod enligt vad som gäller fr o m den andra frånvaro-
dagen i sjuklöneperioden. 

högst

över

högst

1 Det aktuella prisbasbeloppet 



 



 

 



 

Om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete under uppsägningstiden ska anställd som har rätt till ersätt-
ning för övertid, inventeringsarvode eller OB tillägg, få sådan ersättning. För varje kalenderdag som ar-
bete inte kan erbjudas ska ersättningen vara 1/365 av sådan ersättning som utbetalats under närmast fö-
regående tolvmånadersperiod. 

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

 

1 Anmärkning 
Enligt protokoll daterat 24 juni 2014 finns övergångsregler avseende bytet av pensionsplan. 



 



 

Om en tvistefråga grundar sig på lagen om anställningsskydd, ska lagens tidsfrister gälla i stället för fris-
terna i denna förhandlingsordning. Denna förhandlingsordning påverkar inte heller reglerna om frister 
och skyldigheter för arbetsgivaren att begära förhandling enligt 34, 35 och 37 § lagen om medbestäm-
mande i arbetslivet. 



 

 

Lönerevision den 1 maj 2017 

Lönerevision den 1 maj 2018 

Lönerevision den 1 maj 2019 

Utgångspunkter 

Den individuella lönen 



 

Övergripande mål för lönebildningen 

Det individuella lönesamtalet 



 



 

Lönerevision den 1 maj 2017, 1 maj 2018, respektive 1 maj 2019

Utgångspunkter

 
Den individuella lönen 



 

Övergripande mål för lönebildningen

Det individuella lönesamtalet

Lönesamtalet ska innehålla 



 



 

deltidsanställning får företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad eller 
heltidsanställning

tre krav

det första
För det andra

För det tredje 

driftsenhet
flera anställda 

har företrädesrätt

före



 



 



 



 



 



 

För heltidsanställd

För deltidsanställd  



 

Se anmärkning 1 nedan

Se anmärkning 2 nedan.

1) Vid arbete under beredskap ska ledighet i tid motsvarande faktiskt arbetad tid under beredskapen 
läggas ut i direkt anslutning till nästkommande arbetspass för uppfyllande av sammanlagd dygns-
vila, enligt första stycket ovan. 

2) Avvikelse, enligt andra stycket ovan, kan ske tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhål-
lande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. En sådan avvikelse från dygnsvilan förutsätter att 
tjänstemannen ges motsvarande förlängd viloperiod, dvs timme för timme, svarande mot avbrottet. 
Den motsvarande förlängda viloperioden ska om möjligt läggas i anslutning till det arbetspass som 
avbrutit dygnsvilan. Om detta av sakliga verksamhetsskäl inte är möjligt ska denna ledighet läggas 
ut inom sju dagar från det att dygnsvilan avbrutits. 

Ersättning för arbete efter kl 18.30 framgår av § 6 Mom 1.  



 



 



 

Kompletterande anmärkning för anställda som inte har ITP 1 eller ITPK 

För anställd som är mellan 25 och 65 år och som omfattas av överenskommelsen om ett system för deltidspension 
men inte har något pågående intjänande av ITP 1 eller ITPK hos arbetsgivaren gäller att arbetsgivaren träffar 
enskild överenskommelse med den anställde om avsättning till denna förmån och de administrativa förutsätt-
ningarna för denna. Sådan överenskommelse kan också träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisat-
ion. 

Anmärkning 

Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till vid var tid gällande författningsregler rörande pens-
ion.



 



 



 

Kompletterande anmärkning för anställda som inte har ITP 1 eller ITPK 
 
För anställd som är mellan 25 och 65 år och som omfattas av överenskommelsen om ett system för deltidspension 
men inte har något pågående intjänande av ITP 1 eller ITPK hos arbetsgivaren gäller att arbetsgivaren träffar 
enskild överenskommelse med den anställde om avsättning till denna förmån och de administrativa förutsätt-
ningarna för denna. Sådan överenskommelse kan också träffas mellan arbetsgivaren och lokal facklig organisat-
ion. 

Anmärkning 

Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till vid var tid gällande författningsregler rörande  
pension.








