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§ 1 Overenskommelse
Partema träffar Overenskommelse om loner och allmänna anstal!ningsvil!kor m.m.
fOr perioden 1 november 2020 till och med 31 oktober 2023.

§ 2 Omfattning
Overenskommelsen omfattar AkademikerfOrbundens samtliga medlemmar i
Bransch Idrott hos Arbetsgivaral!iansen

§ 3 Löneavtal
Branschkommitté Idrott och AkademikerfOrbunden är Overens om lOneavtal fOr
perioden 2020-11-01 - 2023-10-31 enhigt bilaga 1.

§ 4 Allmänna anstallningsvillkor - Branschavtal
Parterna är Overens om att Branschavtal Idrott forlangs med tillagg och andringar
enligt bilaga 2.
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§ 5 Ovriga avtal
Ovriga avtal mellan partema (framgâr av Ic5rteckning I branschavtalen) enhigt
bilaga 3 galler med i respektive avtal angiven giltighets- respektive
uppsagningstid.

§ 6 Flexpension
I enlighet med och efter de principerna som fastslagits I överenskommelsen av den
30juni 2017 avsätts 0,3 procent till Flexpension fran och med den 1 november
2020, 0,2 procent fran och med 1 november 2021 och ytterligare 0,2 procent
avsätts fran och med den 1 november 2022. Avsattningen uppgâr därmed till
sammanlagt 0,7 procent frAn och med den 1 november 2020, 0,9 procent frAn och
med den 1 november 2021 och 1,1 procent frAn och med den 1 november 2022.

Partema noterar att branschavtal Idrotts fOrutsattningar infdr denna avtalsrOrelse
mojliggor ett avtal utan prolongering. Denna skillnad innebär dock inte aft
avtalsomrAdet avviker frAn överenskommelsen av den 30 juni 2017 som fdrutsätter
aft Flexpension fOr Arbetsgivaralliansens branscher Idrott byggs Ut till samma nivA
som galler fOr märkessättande frbund mom Svenskt Naringsliv med tre Ars
firdröjning, dock totalt max 2 procent.

§ 7 Arbetsgrupper:
I avtalsförhandlingarna 2020 har parterna funnit behov av arbetsgrupper fbr aft
utreda frAgor som inte blivit lösta i samband med avtalsfdrhandlingarna.

Parterna är överens om aft formen for dialog inte är en ftrhandling.

Parterna ser positivt pA partsgemensamt arbete under avtalsperioden och har ett
gemensamt intresse i aft utveckla kollektivavtalen i riktning som gör avtalen mer
konkreta och lAtthanterliga fOr alla parter.

Parterna ska till I mars 2021 ta fram tidplaner fr respektive arbetsgrupp samt
närmare specificera arbetsgruppens ambitioner. Aven Arbetsgruppernas
sammansattning ska ha faststAllts fOr respektive arbetsgrupp.

Sammankallande fOr arbetsgrupperna är Arbetsgivaralliansen sA vitt parterna inte
kommer överens om annat under arbetsgruppernas gAng.

¯ Arbetstid
Under fcsrhandlingarna har framkommit aft tillämpning och intentionen av
oreglerad Ar otydlig. Detta kan i sin tur medfdra risk aft regleringen tillampas
felaktigt.

Vidare fTheligger behov av aft tydliggora tillampningen. Detta kan med fOrdel
goras genom klargorande frAn centrala patter via ex en skrift, fOr aft pA sA sAtt
öka kAnnedom bland arbetstagare och arbetsgivare kring tillampning ff5r
regleringen. Arbetsgivaralliansen har via bransch Trossamfund en klargorande
shift om fcSrtroendetid; "fOrtroendetid - en vagledning" som med fisrdel kan
anvAndas 15r denna arbetsgrupp.
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Parterna är dock i mângt och mycket överens om aft frâgan om tillampning av
arbetstid bör utredas och ses pa ur ett arbetsmiljoperspektiv.

Akademikerffirbunden har även lyft yrkandet om restid vilket lett till att
parterna kommer undersöka hur restid tillampas pa omrâdet fl5r aft utreda pa
vilket sett hansyn tas till restid ur vilosynpunkt.

Redaktionell översyn samt frägor som inte blivit lösta under
fOrhandlingen
Parterna ser positivt pA ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden
som tar sikte i att genomftira en översyn av avtalet strukturellt och
sprAkligt, i syfte aft göra avtalet mer pedagogiskt ftSr arbetsgivare samt
arbetstagare. Vidare ska arbetsgruppen utreda frAgor som inte blivit lösta i
samband med avtalsfiirhandlingarna. Det är var parts ansvar aft de egna
yrkandena lyfts in i översynen.

Utveckling av löneavtalet fOr Akademikerförbunden och Unionen
Löneavtalet i dess nuvarande form är inte helt pedagogiskt uppbyggt dA
bland annat flödesschema och text inte harmoniserar med varandra. Vidare
fdreligger behov att se over avtalstexten i syfte aft öka kvaliteten pA den
lokala loneprocessen. AvtalsvArdsgrupp ska även se over mojligheten till
partsgemensamma utbildningar avseende loneavtalet.

§ 8 Avslut

FOrhandl ingarna fdrklarades avslutade 2020-12-18.

Avtalet kan sagas upp fOr det tredje avtalsAret (1 november 2022 - 31 oktober
2023) under forutsattning aft avtalen fOr tjanstemän sagts upp fOr märkessättande
fdrbund mom industrin. SAdan uppsägning ska ske senast den 30 april 2022.

Avtalet är preliminart i avvaktan pA godkannande frAn Branschkommifté Idroft.

Vid protokollet

Johnatan Kibebe

Justeras av

adia Larsson



Bilaga 1

Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen
Branschkommitté Idrott, Unionen och
Akademikerförbunden avseende tjänstemän.
1. Utgângspunkter

Verksamhetsutveckling
Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av att skapa livskraftiga verksamheter,
vilket ger forutsattningar for trygga och utvecklande anstllningar.

Lönesattning och IOnebiIdning ska stOdja organisationens mluppfyllnad och utveckling samt ge
mOjligheter och forutsattningar fOr att rekrytera, motivera, utveckla och behâlla personal.
Kompetensutveckling for alla personalkategorier är av stor betydelse for en positiv utveckling av
verksamheten. En fungerande lOnebildning stimulerar till engagemang, utveckling och goda
arbetsinsatser och medverkar till att verksamhetens m51 uppnâs.

Arbetstagarnas lOner är individuella och differentierade. Arbetstagarens IOn pverkas dels av
arbetsuppgifternas ansvar och sv5righetsgrad, dels av arbetstagarens arbetsresultat, bidrag till
verksamhetens utveckling och m5luppfyllelse. Aven marknadskrafterna kan pSverka lOnen.

LOnesttningen ska vara sakligt grundad. Enligt gallande diskrimineringslagstiftning fSr en
arbetsgivare varken direkt eller indirekt diskriminera en arbetstagare vid tillampning av IOn eller
andra anställningsvillkor.

Aven fOraldralediga och sjukskrivna har rätt till medarbetarsamtal och omfattas av lOneOversynen
samt har rätt till lOnesamtal. Arbetstagare som har varit eller är fOraldraledig ska erh5lla en
lOneutveckling i niv5 med vad som kunde förväntas om den fOräldraledige arbetat.

Vid nyanstallning och befordran sätts IOn i paritet med likvärdiga arbetsuppgifter och med hänsyn till
arbetstagarens kunskap och erfarenhet.

2. Lonepolitik

En fOrutsattning for fungerande lOnesãttning och lOneöversynsarbete är att det finns en utvecklad
och känd lOnepolitik pS arbetsplatsen. Arbetsgivaren och de anställda genom deras fackliga
representanter, d5 sSdana finns utsedda p5 arbetsplatsen, utvecklar i samverkan lOnepolitiken
utifr5n verksamhetens m51 och fOrutsttningar. Varje arbetstagare ska veta p5 vilka grunder lOnen
sätts, ha f5tt motivering till sin nuvarande IOn och känna till vad hon eller han kan gOra fOr att
p5verka sin IOn.



3. Processen

Avstämning / Utvärdering
I anslutning till avslutad Iöneöversyn ska arbetsgivaren och de lokala parterna utvärdera
förberedelser, genomforande och utfall i syfte att utveckla processen for kommande lOneöversyner.

Lonepolitik En forutsättning for fungerande lonesättning och Iöneöversynsarbete är att det finns en
utvecklad och känd lonepolitik. Lonepolitiken utvecklas i samverkan mellan arbetsgivare, de anställda
och lokala fackliga representanter där sSdana finns.

Medarbetarsamtal I medarbetarsamtal diskuteras, utifr5n verksamhetens krav, arbetets innehSll och
arbetstagarnas forutsattningar, uppnSdda m51 samt individuella m5l det kommande 5ret. Utifr5n
detta analyseras behov av kompetensutveckling.

Lönesamtal Lönesamtalet har sin utgSngspunkt i medarbetarsamtalet. Samtalet är en dialog om
arbetstagarens Ion. Efter avslutade lönesamtal genomfOrs lOnemotiveringssamtal där arbetsgivaren
meddelar och motiverar ny IOn.

Löneanalys Arbetsgivaren ska i samverkan med de lokala arbetstagarorganisationerna analysera
verksamhetens framtida inriktning, utveckling, ekonomiska forutsttningar och behov av fOrndrad
IOnestruktur. Verksamhetens IOnepolitik ska vara känd. Varje arbetstagare ska veta p5 vilka grunder
Iönen sätts.

4. Medarbetarsamtal
Arbetsgivaren ska 5rligen fOre IOneOversynen hSlla medarbetarsamtal med arbetstagaren. Syftet med
medarbetarsamtal är att utifr5n organisationens/fOreningens m5l, visioner och behov i dialog med
arbetstagaren fastställa individuella m51 och kompetensutvecklingsbehov for att uppn5 dessa.

Medarbetarsamtal bör innehSlla dialog om:

¯ Arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, eventuella forandringar i arbetsinneh5ll, utvardering
av det g5ngna 5ret samt fOrväntat arbetsresultat/mSlsattning.

¯ Arbetstagarens bidrag till mSluppfyllelsen.

Arbetstagarens arbetsmiljO, in kiusive a rbetstidsrelaterade frSgor.

Organisationens behov av kompetens p5 kort och lang sikt.

Arbetstagarens behov av kompetensutveckling eller andra 5tgrder p5 kort och I5ng sikt.

¯ UppfOljning av tidigare medarbetarsamtal.

Arbetsgiva ren och arbetstaga ren ha r ett gemensamt ansvar for arbetstagarens kom petensutveckling.
Medarbetarsamtal utgor en viktig grund fOr planering av kompetensutveckling och det är nodvandigt
att arbetsgivaren avsätter erforderliga resurser.

Resultatet av medarbetarsamtalet, inklusive arbetstagarens kompetenspianering, dokumenteras
skriftligen av arbetsgivaren och bOr undertecknas av arbetstagaren.

I samband med arbetstagares StergSng i arbetet efter foraldraledighet, bOr arbetsgivaren samrSda
med arbetstagaren om eventuella insatser och kompetensutveckling som behOvs med hnsyn till



ledighetens omfattning, for att säkerställa att den fOraldraledige inte missgynnas i sin yrkes- och
lOneutveckling.

Anmarkning
De centrala parterna är Overens om att kompetensutveckling bör s5 ISngt som mOjligt ligga p5
ordinarie arbetstid.

5. Löneöversyn

LOneOversyn ska genomfOras och nya loner gälla fr.o.m. 1 november 2020, 1 november 2021
respektive 1 november 2022. Löneöversynen fOr 2020 ska vara avslutad lokalt senast 31 mars 2021.
LöneOversyn fOr 2021 och 2022 ska vara avslutad lokalt senast den 31 december respektive Sr.
LOneöversynen omfattar tjänsteman som bOrjat sin anstlIning hos arbetsgivaren senast dagen fOre
respektive datum for lOneöversyn enligt ovan.

Undantag:
1. I samband med att en arbetstagare anställs eller f5r hogre IOn kan arbetsgivaren och

arbetstagaren komma överens om att arbetstagaren inte ska omfattas av den
nästkommande lOneOversynen.

2. Om arbetstagaren inte har fyllt 18 Sr.

Tjänsteman som senast dagen fOre respektive datum for IöneOversyn är tjnstledig for
minst tre m5nader fram5t i tiden av annat skäl an sjukdom eller fOräldraledighet är
undantagen fr5n lOneöversynen om inte overenskommelse träffas om annat.

Arbetsgiva ren och de lokala a rbetstaga rorganisationerna samverka r kring lOnea na lys och
lOnekartlaggning. InfOr lOneOversynen analyseras verksamhetens framtida inriktning, utveckling och
ekonomiska fOrutsattningar, bland annat med beaktande av fOrra 5rets utvärdering. Behov av
fOrändrad lOnestruktur - befintliga och Onskade lOnerelationer mellan och mom olika yrkesgrupper -

ska Overvägas samt kopplas till organisationens lOnepolitik. De lokala parterna upprättar en tidsplan
fOr lOneöversynen samt fastställer eventuella kompletterande lOnekriterier.

Med lokal arbetstagarorganisation enligt ovan avses klubb eller facklig fOreträdare med mandat att
fOrhandla loner p5 arbetsplatsen.

LOneOversyn genomfOrs genom IOnesamtal mellan arbetstagaren och IOnesättande chef. Ny IOn
meddelas efter avslutade lOnesamtal vid ett sarskilt lOnemotiveringssamtal.

LöneOversynen ska genomforas som fOrhandling om lokal part, dock senast den 31 januari 2021
respektive den 15 september 2021 och den 15 september 2022, s5 begar och i samband med detta
anger vilka som ska omfattas av fOrhandling om nya lOner. I det fall de lokala parterna inte kan träffa
överenskommelse har berOrd lokal part rätt att fOra fr5gan till central fOrhandling. Central
fOrhandling ska p5kallas senast den 15 mars 2021 respektive 15 januari 2022 och 15 januari 2023.

I det fall löneprocessen skjuts upp och ny IOn utges retroaktivt bOr hansyn tas till medarbetare som ar
sjukskrivna eller fOraldralediga i syfte att medverka till att deras SGI andras s5 tidigt som mOjligt.



AnmOrkning
De centrala parterna Or överens om ott vid befordran bör arbetstagare och arbetsgivaren ha en
diskussion om fly Ion. Om lOnen höjs bör denna hojning ligga utanfor den norma/a
/önesottningsprocessen I organisationen/foreningen.

6. Lönesamtalen

Infor !önesamtalen
lnfOr IönesamtaIen informerar arbetsgivaren de anställda om organisationens lonepolitik och
fastställda Iönekriterier.

Lönesamtalet
Lönesamtalet är en dialog om arbetstagarens Ion. Arbetsgivare och arbetstagare ska föra en dialog
om arbetstagarens bidrag till det gngna rets verksamhet, mluppfyllelse och utveckling samt

värdera a rbetstaga rens insatser/resultat.
Tidigare medarbetarsamtal ska ligga till grund for dialogen.
Dialogen bör innehlla diskussion kring:

satta mI och arbetstagarens bidrag till m5luppfyllelsen utifrân verksamheten,

¯ arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, prestation och eventuella forandringar i
arbetsinnehâll samt egen kompetensutveckling,

arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling,

samarbets- och initiativfOrmga

Lonemotiveringssamtal
Efter att samtliga lOnesamtal enligt ovan genomfOrts meddelas och motiveras fly Ion till
a rbetstaga ren vid lOnemotiveringssamtalet.

AnmOrkning
Facklig orgaflisatiofl kan mom en mnad fr5n att besked om fly IOn Iämnats begara fOrhandling
om en eller flera medlemmars IOn. Som ett alternativ till fOrhandling kan den fackliga
organisationen begara särskild konsultation med arbetsgivaren.

7. Utvardering/A vstämning
I anslutning till avslutad lOneOversyn ska arbetsgivaren och de lokala parterfla utvärdera
förberedelser, genomfOraride och utfall i syfte att utveckla processen fOr kommande lOneOversyrier.
Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb eller facklig fOreträdare med mandat att förhandla
loner p arbetsplatsen.

Retroaktiv omräkning
I de fall detta löneavtal tillampas retroaktivt galler fOljande:

Overtidsersättningar ska omräknas retroaktivt med den genomsnittliga IonehOjningen fOr
tjänstemännen hos arbetsgivaren, sâvida inte lokal Overenskommelse träffas om att omrakningen ska
ske individuellt fOr varje tjänsteman. Motsvarande gäller alla ersättningar som beräknas i relation till
mnadslOnen, även semestertillagg.

Tjanstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske individuellt.



Individuell omräkning av sjukavdrag m.m. ska ske enligt följande:

¯ Sjukavdrag t.o.m. 14:e kalenderdagen ska omräknas retroaktivt.
¯ Sjukavdrag fr.o.m. 15:e kalenderdagen ska inte ske retroaktivt annat an I den mSn

lonehojningen beaktas vid fastställande av sjukpenningen.

Redan genomford Iönerevision
Om arbetsgivaren I avvaktan p5 detta löneavtal redan har utgett Ionehojningar ska dessa avräknas
mot vad arbetstagaren f5r I loneokning enligt detta moment.

Avstämning
Arbetsgivaren meddelar den lokala arbetstagarorganisationen utfallet av Srets Iöneöversyn for
organisationens medlemmar i form av tidigare Ion, utfall och fly IOn.

Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb, förening eller facklig företrädare med mandat att

förhandla lOner p5 arbetsplatsen.

Iforhâ!!ande ti!IAkademikerförbunden ga!Ier att

Ett utrymme beräknat p5 de fasta kontanta IOnerna utges med:

1,5 % per den 31 oktober 2020,
1,6% per den 31 oktober 2021,
1,6 % per den 31 oktober 2022,
utgör Iagsta IOneakningsutrymme vid IOneOversyn.

Det garanterade utfallet galler inte fOr lokal arbetstagarorganisation med färre an tre medlemmar.

Anmärkning:
De centrala parterna ar Overens om att lOneavtalet även ska ligga som riktmärke for utfallet dS
den lokala arbetstagarorganisationen har färre an tre medlemmar. Parterna är även Overens om
att avtalet inte har n5gon individgaranti, varken fOr smS eller stora organisationer/fOreningar.

Central fOrhandling kan p5kallas om resultatet av den lokala IOneOversynen avviker frSn lOneavtalets
intentioner eller om avtalets garanterade utfall inte uppn5tts.

Central fOrhandling p5ka11as senast en mSnad efter genomford avstämning.

Ogynnsam !oneutveckling
Om arbetstagareri har haft en ogynnsam loneutveckling ska Ionesattande chef och arbetstagare
diskutera forutsattningar fOr arbetsuppgifterna, behov av kompetensutveckling eller andra Stgarder.
Samtalet ska resultera I en utvecklingsplan.



lförhâllande till Unionen gäller att

Lägsta Ioneokningsutrymme
Ett utrymme beräknat p5 de fasta kontanta lönerna utges med:

1,5 % per den 31 oktober 2020,
1,6% per den 31 oktober 2021,
1,6 % per den 31 oktober 2022,
utgör lgsta loneökningsutrymme vid löneöversyn.

I det fall arbetsgivaren har sin verksamhet forlagd till olika orter eller om det p5 samma ort finns flera
enheter gäller följande vid beräkningen av utrymmet. Har det varit klar praxis hos arbetsgivaren vid
tillampningen av tidigare löneavtal, eller om lokal överenskommelse hrom trffas, avses med
"arbetsgiva re" foretaget/orga nisationen som helhet.

Anmarkning:
Gm Unionen har tre eller färre medlemmar hos arbetsgivaren s5 ska ovan baseras p5 samtliga tjänstemäns
loner p5 arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska I dessa fall p5 Unionens begaran redovisa den kollektiva lOneutvecklingen for tjänstemän.

Om Unionen begar fOrhandling om sSdan lOnesättning galler det avtalade utrymmet (potten fOr
organisationen) fOr det avtals5ret.

Den individuella IoneutveckIingen

Vid lOneOversyn Sr, 2020 respektive Sr 2021 och 2022 garanteras vane tjänsteman en lOnehojning
med lagst 180 kronor per m5nad. For deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad
deltiden utgör i procent av heltid.

Heltidsanställd arbetstagare som erh511er en löneokning lägre an 280 kronor per mSnad vid
respektive löneOversyn ska p5 begäran erh511a en skriftlig motivering om skSlet till utfallet. For
deltidsanställd ska beloppet nedsttas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. Ar
motiveringen hanfarlig till arbetstagarens m5luppfyllnad, prestationer och/eller behov av
kompetensutvecklande insatser eller motsvarande ligger motiveringen till grund for kommande
medarbetarsamtal där behov av 5tgarder ska behandlas i syfte att leda till en mer gynnsam
loneutveckling.

For provisions-, premie- och tantiemavlOnad tjänsteman bOr eftersträvas, med beaktande av att det
ligger i nämnda lOneformers natur att SrsfOrtjSnsten for den enskilde arbetstagaren kan variera, att
fOrtjanstutvecklingen p5 sikt fOljer den for Ovriga arbetstagare. Garanterat provisionsbelopp till
arbetstagare som är helt avlOnad med provision hOjs i samband med löneOversyn 2020 med lagst 180
kronor per mSnad.

Lägsta loner
LOn fOr heltidsanställd tjänsteman som fyllt 21 Sr ska uppgS till:

22 223 kronor per mSnad efter den 1 november 2020
22 579 kronor per mSnad efter den 1 november 2021



22 940 kronor per m5nad efter den 1 november 2022

For deltidsanställd ska beloppet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid.

Med "Ion" avses här

fast kontant Ion,
fOrmàner i form av kost eller bostad till i skattetabellen angivet värde,
provision, tantiem och liknande rOrliga lOneformer: genomsnittsvärdet härav enligt de
normer som enligt tillampligt pensionsavtal gäller for bestämmande av pensionsmedforande
Ion.

8. Gi!tighetstid

Detta avtal gäller fran och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023.

Forhandlingsprotokollet undertecknades 2020-12-21.

Arbetsgivaralliansen
Bra nschkomm itté
ldrott

Un io ne n
AkademikerfOrbunden*

* I AkademikerfOrbunden ingàr: AkademikerfOrbundet SSR, Akavia, DIK-fOr'bundet,
Fysiotera peuterna, Naturvetarna, Sveriges FarmaceutfOrbund, Sveriges IngenjOrer, Sveriges
Psykologforbund, Sveriges Veterin rförbund, Skolleda ma, SU LF, SRAT och Sveriges a rbetsterapeuter.



Bilaga 2
Andringar i branschavtal Idrott

§ 1 Avtalets omfattning

Mom. 2 ändras ochfârfoljande fly lydelse:

For arbetstagare som uppn5tt den gallande pensions5ldern enligt 32 a § Lagen om
anstallningsskydd, galler avtalets i den del som avser sjuklän fr.o.m. 15:e kalenderdagen i
sjukperioden endast am arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det.

For arbctstagarc som kvarst5r i tj5nst has arbctsgivarcn scdan arbctstagarcn uppn5tt dcn
giIlandc pcnsionsäldcrn -67 5r, g5llcr avtalcts § i den dcl som avscr sjuklön fr.o.m. 15:c
kalcndcrdagcn i sjukpcriodcn cndast om arbctsgivarcn och arbctstagarcn kommcr övcrcns
om dct.
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§ 2 Anställningar

Mom. 2, ändras ochfârfoljande lydelse:

For tjänsteman som uppntt den ordinarie pensionsldern enligt 32 a § Lagen om
an stä II n I ngss kyd d.

§ 4 Semester

Mom. 4:1 tillfors nedan anmarkning (4):

4. Arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren att växla semestertillägg mat fler lediga dagar.
Overenskommelsen ska vara skriftlig. Bilaga "Semesterväxling" redogor for de
fOrutsättningar sam ska beaktas när överenskommelse tecknas om att växla
semestertillägg mot hera lediga dagar (semesterväxling). Upplysning: Växling av
semestertillägg till lediga dagar kan pâverka sjukpenninggrundad inkomst samt
pensionsgrundad Ian.

I



§ 9 Uppsägning

¯ Mom 1:lbtasbort

Mom. 2:6 Uppnâdd pensionsO/der dndras och fârfoljande lydelse:

Mom. 2:6 Arbetstagare som fyllt 68 r eller 69r efter 1 januari 2023

Anställningen kan bringas att upphora vid utgngen av den mnad arbetstagaren fyller 68 r
genom skriftlig underrättelse tv5 mnader innan fr5n arbetsgivaren eller arbetstagaren. Fran
1 januari 2023 tillämpas regein fran 69 âr.

Anstallningar sam fartsätter efter att arbetstagaren uppn5tt alder enligt detta moment, kan
bringas att upphora genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren Iämnar skriftlig
underrättelse därom. Anstallningen upphor d5 en manad efter nagondera underrättat
motpart am sin avsikt att avbryta anstallningen.

Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av avbrytande enligt detta
moment.

Arbetsgivare och tjänsteman sam har for avsikt att avsluta en anstallning vid uppn5dd
pensions5lder bör eftersträva att i gad tid irinan pakalla samtal am anstallningens
avsl uta n d e.

Mom. 3:4 ti//Jars foljande anmarkning:

Anmärkning
Enligt Lagen om arbetsloshetsforsakring behöver arbetstagaren for en ansOkan am
ersättning fr5n arbetslOshetskassan intyg fran arbetsgivaren "arbetsgivarintyg". Detta kan
med fOrdel hanteras samtidigt sam betyg utfärdas am mOjlighet finns.

§ 11 oreglerad arbetstid

¯ Mom. 2 tillforsfoljande anmdrkning:

Anmärkning

En individuell Overenskommelse am att ersätta Overtidsersättning med fler semesterdagar

och/eller hogre Ion innebär inte att arbetsgivaren och medarbetaren kommit överens am



ett hogre ordinarie arbetstidsm5tt.

Verksamhetens krav kan medföra att medarbetare, som träffat en individuell
överenskommelse enligt ovan, under perioder behöver utföra arbete utöver ordinarie
arbetstid.



Bilaga 3
Ovriga avta I melIan pa rtema
Gal/er samtliga arbetstagare

¯ Overenskommelse om förhandlingsordning
Arbetsgivaralliansen - LO/PTK

¯ Omställningsavtal Arbetsgivaralliansen - PTK
¯ Beredskapsavtal Arbetsgivaralliansen - LO/PTK
¯ verenskomme1se om vissa särskilda âtgärder for

arbetstagare som utsatts fOr asbestexponering
Arbetsgivarafliansen - LO/PTK

¯ Samverkansavtal Arbetsgivaralliansen - LO/PTK
¯ Avtal om trygghetsfOrsäkring vid arbetsskada (TFA)

Arbetsgivaralliansen - LO/PTK
¯ Avtal om tjänstegruppliv (TGL) Arbetsgivaralliansen -

PTK

Gal/er enbart tjänstemän

¯ Pensionsavtal (ITP) mellan Arbetsgivaralliansen - PTK
¯ Avtal om social trygghet fOr jänstemän vid

utlandstjänstgOring - PTK
¯ Avtall om avsättning till Flexpension
¯ Avtal om fOrhandlingsordning vid rättstvister



Bilaga Semestervaxling

Omvandling av semesterlonetillagg till lediga dagar

Arbetsgivaren och en enskild medarbetare kan, inlOr ett enskilt semesterâr, genom skriftlig individuell
överenskommelse växla semesterti!lagg mot extra lediga betalda dagar (semestervaxling).

Exempel: FOr en medarbetare med 25 dagars semesterrätt kan semestertillaggetfor dessa 25 dagar
växlas tillfem extra lediga dagar titan lOneavdrag. Medarbetaren erhâller dá inget semestertillaggfor
árets semesterdagar.

Overenskommelse om aft byta semestertillagg mot ledighet kan inte träffas om medarbetaren bar
sparad semester eller önskar spara semester innevarande âr.

Forlaggningen av lediga dagar ska överenskommas mellan medarbetare och chef enligt samma
principer som galler fOr ordinarie semesterdagar.

Semestervax!ade dagar som inte är fOr!agd under innevarande semesterár fOrfaller till betalning en
mánad efter semesterArets utgâng, detsamma galler fOr uttagna dagar som overstiger intjanat
semestervaxlingssvardet. Aterbetalningsvardet fOr vane ledig dag motsvarar semestertillagget fOr fern
semesterdagar. Uttagna dagar som overstiger intjänat semestervaxlingssvarde, kan endast avraknas
fran semesterti!lagg och/eller semesterersattning; denna risk fOreligger dá en organisation tillarnpar
sammanfallande intjänande- och semesterár.

Anmarkning 1

Finns lokal klubb/fOrening är det lampligt attparterna har diskuterat utformning av individuella
overenskommelser.

Anmarkning 2
NOr en individuell Overenskommelse upphor utgOr istOllet ledighet och ersattning enligt
kollektivavtalet och anstallningsavtalet.

Upplysning
Vaxling av semestertillagg till lediga dagar kan pâverka sjukpenninggrundad inkomst samt
pensionsgrundad lOn.


