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Overenskommelse om loner och allmänna anstallningsvillkor m.m. fOr perioden 2020-
12-01 - 2023-04-30 avtal fOr Ideella och Idéburna organisationer hos
Arbetsgivaralliansen

Tid
2020-12-03, 2020-12-10, 2020-12-11,2020-12-15,2020-12-17,2020-12-18

Plats
Arbetsgivaralliansens lokaler, F!eminggatan 7, Stockholm samt Teams

Parter
Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och idéburna organisationer
AkademikerfOrbunden

Vid Protokollet
Johnatan Kibebe

Justeras av
Nadia Larsson

Narvarande
FOr Arbetsgivaralliansen
Branschkommitté Ideella och
Idéburna organisationer Johnatan Kibebe

Marie Lay

For AkademikerfOrbunden: Markus Henningsson
Nadia Larsson

§ 1 Overenskommelse
Parterna träffar överenskommelse om lOner och allmänna anstallningsvillkor m.m.
ff5r perioden 1 december 2020 till och med 30 april 2023.

§2 Omfattning
Overenskommelsen omfattar Akademikerf5rbundens samtliga medlemmar i
Bransch Ideella och Idéburna organisationer hos Arbetsgivaralliansen

§ 3 Löneavtal
Branschkommitté Ideella och Idéburna organisationer och AkademikerfOrbunden är
Overens om lOneavtal fOr perioden 2020-12-01 - 2023-04-30 enligt bilaga 1.

§ 4 Allmänna anstallningsvillkor - Branschavtal
Parterna är Overens om att Branschavtal Ideella och Idéburna organisationer
fOrlangs med tillagg och andringar enligi bilaga 2.
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§ 5 Ovriga avtal
Ovriga avtal mellan parterna (framgâr av fdrteckning i branschavtalen) enhigt
bilaga 3 galler med i respektive avtal angiven giltighets- respektive
uppsagningstid.

§ 6 Arbetsgrupper:
I avtalsfdrhandlingarna 2020 bar parterna funnit behov av arbetsgrupper ffir att
utreda frâgor som inte blivit lösta i samband med avtalsf5rhandlingarna.

Partema är överens om att formen fir dialog inte är en firhandling.

Parterna ser positivt pa partsgemensamt arbete under avta!sperioden och har ett
gemensamt intresse i att utveckla kollektivavtalen i riktning som gor avtalen mer
konkreta och latthanterliga fir alla parter.

Parterna ska till 1 mars 2021 ta fram tidplaner fir respektive arbetsgrupp samt
närmare specificera arbetsgruppens ambitioner. Aven Arbetsgruppernas
sammansattning ska ha fastställts fOr respektive arbetsgrupp.

Sammankallande fOr arbetsgrupperna ir Arbetsgivaralliansen sà vitt parterna inte
kommer överens om annat under arbetsgruppernas gang.

¯ Arbetstid
Under firhandlingarna har framkommit att tillampning och intentionen av
oreglerad är otydlig. Detta kan i sin tur medfira risk att regleringen tillampas
felaktigt.

Vidare fireligger behov av att tydliggora tillampningen. Detta kan med firdel
goras genom klargorande fran centrala parter via ex en skrift, fir aft pa sà sätt
öka kännedom bland arbetstagare och arbetsgivare kring tillampning fir
regleringen. Arbetsgivaralliansen bar via bransch Trossamfund en klargorande
skrift om förtroendetid; "fZirtroendetid - en vagledning" som med fdrdel kan
användas for denna arbetsgrupp.

Parterna är dock i màngt och mycket överens om att frágan om tillampning av
arbetstid bör utredas och ses pa ur ett arbetsmiljoperspektiv.

AkademikerfOrbunden bar Liven lyft yrkandet om restid vilket lett till att
parterna kommer undersöka hur restid tillampas pa omràdet fOr aft utreda pa
vilket seft hansyn tas till restid ur vilosynpunkt.
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Redaktionell översyn samt frâgor som inte blivit lösta under
förhandlingen
Parterna ser positivt pa ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden
som tar sikte i aft genomftSra en översyn av avtalet strukturellt och
sprâkligt, i syfte att gora avtalet mer pedagogiskt fr arbetsgivare samt
arbetstagare. Vidare ska arbetsgruppen utreda fràgor som inte blivit lösta i
samband med avtalsfcSrhand1ingarna. Det är var parts ansvar aft de egna
yrkandena lyfts in i översynen.

Utveckling av löneavtalet fOr AkademikerfOrbunden och Unionen
Löneavtalet i dess nuvarande form är inte helt pedagogiskt uppbyggt dá
bland annat flödesschema och text inte harmoniserar med varandra. Vidare
fdreligger behov att se over avtalstexten i syfte aft Oka kvaliteten pa den
lokala loneprocessen. Avtalsvárdsgrupp ska även se Over mOjligheten till
partsgemensamma utbildningar avseende löneavtalet.

§ 7 Flexpension
I enlighet med och efter de principer som fastslagits i Overenskommelsen av den
30juni 2017 avsätts 0,3 procent till Flexpension fran och med den 1 december
2020 och ytterligare 0,4 procent avsätts fran och med den 1 maj 2022.
Avsattningen uppgàr därmed till sammanlagt 0,7 procent fran och med den 1
december 2020 och till 1,1 procent fran och med den 1 maj 2022.

§ 8 Avslut

Forhandlingarna fOrklarades avslutade 2020-12-21.

Avtalet kan sagas upp fir det tredje avtalsáret (1 maj 2022 - 30 april 2023)
under fOrutsattning aft avtalen fOr tj änstemän sagts upp fOr märkessättande
firbund mom industrin. Sádan uppsägning ska ske senast den 31 oktober 2022.

Avtalet är preliminart i avvaktan pa godkannande fran Akademikerfirbundens
ftsrbundsstyrelse samt Branschkommitté Ideella och Idéburna organisationer.

Vid protokollet

Joh tan Kibebe

Justeras av

adia Larsson
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Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen
Branschkommitté deeIIa och idéburna
organisationer, Unionen och
Akademikerförbunden avseende
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tjansteman.



1. Utgângspunkter

Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av att skapa livskraftiga
verksamheter, vilket ger forutsättningar for trygga och utvecklande anstallningar.

LOnesättning och lOnebildning ska stOdja organisationens mluppfyllnad och
utveckling samt ge mojligheter och fOrutsättningar fOr att rekrytera, motivera,
utveckla och behàlla 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 uppn5s.

Arbetstagarnas loner är individuella och differentierade. Arbetstagarens IOn p8verkas
dels av arbetsuppgifternas ansvar och svàrighetsgrad, dels av arbetstagarens
arbetsresultat, bidrag till verksamhetens utveckling och màluppfyllelse. Aven
marknadskrafterna kan pverka lOnen.

LOnesättningen ska vara sakligt grundad. Enligt gällande diskrimineringslagstiftning
fr en arbetsgivare varken direkt eller indirekt diskriminera en arbetstagare vid
tillampning av IOn eller andra anstallningsvillkor.

Aven fOräldralediga och sjukskrivna har rätt till medarbetarsamtal och omfattas av
lOneOversynen samt har ratt till lOnesamtal. Arbetstagare som har varit eller är
fOraldraledig ska erhàlla en loneutveckling i nivà med vad som kunde fOrväntas om
den fOraldraledige 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 lOnesattning och lOneOversynsarbete är att det finns
en utvecklad och känd lOnepolitik pa arbetsplatsen. Arbetsgivaren och de anställda
genom deras fackliga representanter, d sadana finns utsedda p5 arbetsplatsen,
utvecklar i samverkan lOnepolitiken utifrSn verksamhetens m51 och fOrutsattningar.
Varje arbetstagare ska veta p5 vilka grunder lOnen sätts, ha fStt motivering till sin
nuvarande IOn och känna till vad hon eller han kan gOra fOr att pSverka sin IOn.



3. Processen

Lonepolitik

En forutsättning for fungerande
lonesattning och löneöversynsarbete är

att det finns en utvecklad och känd
lonepolitik. Lonepolitiken utvecklas i
samverkan mellan arbetsgivare, de

anställda och lokala fackliga
representanter, där sdana finns.

t
Avstä m ning/Utvardering

I anslutning till avslutad löneöversyn ska
arbetsgivaren och de lokala parterna

utvärdera förberedelser, genomforande
och utfall i syfte att utveckla processen

for kommande löneOversyner.

Medarbetarsamtal

I medarbetarsamtalet diskuteras, utifr5n
verksamhetens krav, arbetets innehlI

och arbetstagarnas farutsattningar,
uppndda m51 samt individuella ml det
kommande ret. Utifrn detta analyseras

behov av kompetensutveckling.
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Lönesamtal

LOnesamtalet har sin utg5ngspunkt I
medarbetarsamtalet. Samtalet är en

dialog om arbetstagarens IOn.

Efter avslutade lOnesamtal genomfOrs
lOnemotiveringssamtal där arbetsgivaren

meddelar och motiverar ny Ion.

Loneanalys

Arbetsgivaren ska I samverkan med de
lokala arbetstagarorganisationerna
analysera verksamhetens framtida
inriktning, utveckling, ekonomiska

forutsattningar och behov av fOrändrad
IOnestruktur. Verksamhetens lonepolitik

ska vara känd. Varje arbetstagare ska
veta p vilka grunder lOnen sätts.



4. Medarbetarsamtal

Arbetsgivaren ska 5r1igen fore löneOversynen h5lla medarbetarsamtal med arbetstagaren.
Syftet med medarbetarsamtal är att utifrSn organisationens/ fOreningens m51, visioner och
behov i dialog med arbetstagaren fastställa individuella m51 och kompetensutvecklingsbehov
fOr att uppn5 dessa.

Medarbetarsamtal bOr inneh511a dialog cm:

arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, eventuella fOrandringar i arbetsinnehSll,
utvärdering av det gSngna 5ret samt fOrväntat arbetsresultat/m5lsattning,

¯ arbetstagarens bidrag till mSluppfyllelsen,
¯ arbetstagarens arbetsmiljO, inklusive arbetstidsrelaterade fr5gor,

¯ organisationens behov av kompetens p5 kort och 15ng sikt,
¯ arbetstagarens behov av kompetensutveckling eller andra 5tgarder p5 kort och 15ng

sikt samt

uppfOljning av tidigare medarbetarsamtal.

Kern petensutveckling

Arbetsgivaren och arbetstagaren har ett gemensamt ansvar fOr arbetstagarens
kompetensutveckling. Medarbetarsamtal utgOr en viktig grund fOr planering av
kompetensutveckling och det är nOdvandigt att arbetsgivaren avsätter erforderliga resurser.

I samband med arbetstagares 5terg5ng I arbetet efter fOräldraledighet, bOr arbetsgivaren
samrSda med arbetstagares om eventuella insatser och kompetensutveckling scm behOvs
med hänsyn till ledighetens omfattning, fOr att skerställa att den fOräldraledige inte
missgynnas i sin yrkes- och lOneutveckling.

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

AnmOrkning

De centrala parterna är Overens om att kompetensutveckling bOr sS 15ngt scm mojligt
ligga p5 ordinarie arbetstid.
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5. Löneöversyn

Samtal/forhandling

Löneöversyn ska genomforas och nya loner gälla fr5n och med 1 december 2020 samt 1 maj
2022. LOneOversynen fOr 2020 ska vara avslutad lokalt senast 30 april 2021. LOneOversyn fOr
2022 ska vara avslutad lokalt senast den 30 augusti 2022.

LOneOversynen omfattas tjänstemän som bOrjat sin anstallning hos arbetsgivaren senast
dagen fOre respektive datum fOr IOneOversyn enligt ovan.

Undantag 1:
1. I samband med att en arbetstagare anställs eller fSr hOgre IOn kan arbetsgivaren

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

2. Om arbetstagaren inte har fyllt 18 Sr.

3. Tjänstemän som senast dagen fOre respektive datum fOr lOneOversyn är tjänstledig
fOr minst tre mSnader framSt i tiden av annat skäl an sjukdom eller fOraldraledighet
är undantagen frSn lOneOversynen om inte Overenskommelse traffas om annat.

Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna samverkar kring lOneanalys och
lOnekartlaggning. InfOr lOneOversynen analyseras verksamhetens framtida inriktning,
utveckling och ekonomiska fOrutsattningar, bland annat med beaktande av fOrra 5rets
utvardering. Behov av fOrändrad lOnestruktur - befintliga och Onskade lOnerelationer mellan
och mom olika yrkesgrupper-ska Overvägas samt kopplas till organisationens lOnepolitik. De
lokala parterna upprattar en tidsplan fOr lOneOversynen samt fastställer eventuella
kompletterande IOnekriterier.

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

LOneOversyn genomfOrs genom lOnesamtal mellan arbetstagaren och lOnesättande chef eller
genom lokal fOrhandling. Hur lOneOversynen genomfOrs fOr Unionen vid lokal fOrhandling
framg5r under rubriken "Lokal fOrhandling" i avsnittet "I fOrh5llande till Unionen galler att".

Ny Ion meddelas vid ett särskilt lOnemotiveringssamtal efter avslutade Ionesamtal eller när
lokal forhandling avslutats.

LOneOversynen ska genomfOras som fOrhandling om lokal part, dock senast den 1 mars
2021, respektive den 1 mars 2022 sS begar och i samband med detta anger vilka som ska
omfattas av fOrhandling om nya lOner. I de fall de lokala parterna inte kan träffa
Overenskommelse har berOrd lokal part rätt att fOra frSgan till central fOrhandling. Central
fOrhandling ska pSkallas senast den 15 september 2021, den 15 september 2022.



I det fall Iöneprocessen skjuts upp och fly Ion utges retroaktivt bör hänsyn tas till medarbetare som är
sjukskrivna eller fOrldraIediga i syfte att medverka till att deras SGI ändras sâ tidigt som mOjligt.

I och med att lOneavtalet inte har lOnerevision 2021 bOr arbetsgivare även beakta anställda som
lOnesats enligt 2020 5rs Ioneniv med ifitention att dem skulle omfattas av 2021-árs lonerevision.

Anmãrkning

De centrala parterna är överens om att vid befordran bOr arbetstagare och arbetsgivaren
ha en diskussion cm fly IOn. Om IOnen hOjs bOr denna homing ligga utanfor den normala
IOnesattningsprocessen i organisationen/foreningen.

6. Lönesamtalen

Inför IOnesamtaIen

lnfOr lOnesamtalen informerar arbetsgivaren de anställda om organisationens IOnepolitik och
fastställda lOnekriterier.

LOnesa mta let

LOnesamtalet är en dialog om arbetstagarens IOn. Arbetsgivare och arbetstagare ska föra en
dialog om arbetstagarens bidrag till det gàngna rets verksamhet, màluppfyllelse och
utveckling samt värdera arbetstagarens insatser/resultat.

Tidigare medarbetarsamtal ska ligga till grund for dialogen. Dialogen bOr inneh5lla diskussion
kring:

. satta ml och arbetstagarens bidragtill mluppfyllelsen utifr5n verksamheten,

¯ arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, prestation och eventuella fOrändringar i
arbetsinnehll samt egen kompetensutveckling,

¯ arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling samt

¯ samarbets- och initiativfarm5ga.

Lonemotiveringssamtal

Efter att samtliga lOnesamtal enligt ovan genomforts meddelas och motiveras fly IOn till
arbetstagaren vid lOnemotiveringssamtalet.



Anmarkning

Facklig organisation kan mom en mSnad fr5n att besked om fly Ion Iämnats begära
fOrhandling om en eller fiera medlemmars IOn. Som ett aIternativ till fOrhandiing kan den
fackliga organisationen elier arbetsgivaren när som heist under IOnerevisionsprocessen
begära särskild konsultation med centrala parter.

Ogynnsam IOneutveckIing

Om arbetstagaren har haft en ogynnsam IOneutveckling ska IOnesättande chef och arbetstagare
diskutera fOrutsattningar fOr arbetsuppgifterna, behov av kom petensutveckling eller andra
StgSrder. Samtalet ska resultera i en utvecklingsplan.

7. Avsthmning

Arbetsgivaren meddelar den lokala arbetstagarorganisationen utfailet av 5rets IoneOversyn
for organisationens medlemmar i form av tidigare IOn, utfall och fly IOn.

Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb, fOrening eller facklig fOreträdare med
mandat att fOrhandla lOner p5 arbetsplatsen.

I förhâllande till Akademikerfärbunden galler att:

Ett utrymme berSknat p5 de fasta kontanta IOnerna utges med:

2,9 % per den 30 november 2020

1,8 % per den 30 april 2022

vilket utgOr Iägsta iOneOkningsutrymme vid lOneOversyn.

Det garanterade utfallet galler inte fOr lokal arbetstagarorgaflisation med färre an tre

medlemmar.

Anmarkning

De centrala parterna ar Overens om att IOneavtaIet aven ska ligga som riktmarke fOr
utfallet dS den lokala arbetstagarorganisationefl har farre an tre medlemmar. Parterna ar
aven Overens om att avtalet inte har n5gon individgaranti, varkeri fOr sm5 eller stora
organisationer/fOreningar.
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I färhâllande till Unionen galler att:

Lagsta Ioneokningsutrymme

Ett utrymme beräknat p5 de fasta kontanta Iönerna utges med:

2,9 % per den 30 november 2020

1,8 % per den 30 april 2022

vilket utgör ISgsta loneokningsutrymme vid Iöneöversyn.

I det fall arbetsgivaren har sin verksamhet farlagd till olika orter eller om det p5 samma ort

finns flera enheter gäller foljande vid berakningen av utrymmet. Har det varit kiar praxis hos
arbetsgivaren vid tillampningen av tidigare löneavtal, eller om lokal överenskommelse
härom träffas, avses med "arbetsgiva re" foretaget/organisationen som heihet.

Den individuella IoneutveckIingen

Vid läneöversyn garanteras varje tjänsteman en lonehojning med lägst 290 kronor per

m5nad for lOneOversyn Sr 2020 och 200 kronor per mSnad fOr lOneOversyn Sr 2022. FOr

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

Heltidsanställd arbetstagare som erhSller en lOneOkning lagrean 390 kronor per mSnad fOr
lOneOversyn Sr 2020 respektive 300 kronor per mSnad fOr lOneOversyn Sr 2022 ska p5
begäran erh5lla en skriftlig motivering om skälet till utfallet. FOr deltidsanställd ska beloppet
nedsättas i proportion till vad deltiden utgOr i procent av heltid. Ar motiveringen hanfOrlig till
arbetstagarens mSluppfyllnad, prestationer och/eller behov av kompetensutvecklande
insatser eller motsvarande ligger motiveringen till grund fOr kommande medarbetarsamtal
där behov av 5tgärder 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 SrsfOrtjänsten fOr den enskilde arbetstagaren
kan variera, att fOrtjänstutvecklingen p5 sikt fOijer den fOr Ovriga arbetstagare.Garanterat
provisionsbelopp till arbetstagare som är helt avlOnad med provision hOjs i samband med
lOneoversyn 2020 med lagst 290 kronor per mSnad och lOneOversyn 2022, 200 kronor per

m5nad.

Lägsta loner

LOn fOr heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 Sr ska uppgS till lagst



22 104 kronor fran 2020-12-01

22 502 kronor fr5n 2022-05-01

Lonebeloppet avser arbetstagare med heltidsanstallning. For deltidsanställd ska beloppet
nedräknas i proportion till vad deltiden utgOr i procent av heltid.

Med "IOn" avses här:

¯ fast kontant IOn,
¯ fOrmàner i form av kost eller bostad till skattetabellen angivet värde samt

¯ provision, tantiem och liknande rOrliga lOneformer: genomsnittsvardet härav enligt de

normer som enligt tillampligt pensionsavtal gäller fOr bestämmande av

pensionsmedfOrande IOn.

Lokalforhandling

Om de lokala parterna inte enas om annat genomfOrs en lOneprocess i fOijande steg.

De lokala parterna samverkar inledningsvis kring lOneanalys och lOnekartläggning, upprättar

en tidsplan fOr lOnerevisionen samtfaststãller lOnekriterier.

I samband med att lokal fOrhandling p5kallas anger Unionens fOreträdare vilka som omfattas
av lOneOversynen. LOnesamtal genomfOrs mellan arbetstagare och lOnesättande chef och
därefter lämnar arbetsgivaren ett fOrslag till Unionens fOreträdare med nya lOner fOr
Unionens medlemmar. De nya individuella lOnerna fastställs sedan i fOrhandling mellan
arbetsgivaren och Unionens fOreträdare. Efter avslutad fOrhandling meddelar och motiverar
chefen medarbetarens nya IOn i ett särskilt lOnemotiveringssamtal.

8. Utvardering

I anslutning till avslutad lOneOversyn ska arbetsgivaren och de lokalaparterna utvärdera
fOrberedelser, genomfOrande och i fOrekommande fall utfallet i syfte att utveckla processen

fOr kommande lOneOversyner.

Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb eller facklig fOreträdare med mandat att

fOrhandla lOner p5 arbetsplatsen.

9. Retroaktiv omräkning

I de fall detta lOneavtal tillämpas retroaktivt galler fOljande:



Overtidsersattningar ska omräknas retroaktivt med den genomsnittliga lonehajningen for
arbetstagarna hos arbetsgivaren, s5vida inte lokal Overenskommelse träffas om att

omrakningen ska ske individuellt fOr varje arbetstagare. Motsvarande galler alla ersättningar

scm beräknas i relation till m5nadslOnen, även semestertillägg.

Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omrakningen ska ske individuelit.

Individuell omrakning av sjukavdrag m m ska ske enligt fOljande:

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 m5n
lOnehOjningen beaktas vid faststallande av sjukpenningen.

Redan genomford Iönerevision

Om arbetsgivaren i avvaktan p5 detta lOneavtal redan har utgett lOnehOjningar ska dessa
avräknas met vad arbetstagaren fSr i lOneOkning enligt detta moment.

10. Giltighetstid

Detta avtal gäller frSn och med den 1 december 2020 till och med den 30 april 2023.

FOrhandlingsprotokollet undertecknades 2020-12-21.

Arbetsgivaralliansen Unionen
Branschkommitté AkademikerfOrbunden*
Ideella och Idéburna Organisationer

* I Akademikerf?irbunden ingàr: Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK-fOrbundet,
Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges FarmacevtfOrbund, Sveriges Ingenjorer, Sveriges
Psykologf?irbund, Sveriges Veterinärf'drbund, Skolledarna, SULF, SRAT och Sveriges
arbetsterapeuter.



Bilaga 2
Andringar I branschavtal IdeeDa och Idéburna
organ isationer

§ 1 Avtalets omfattning

Mom. 2 ändras och fOr foljande fly lydelse:

For arbetstagare som uppntt den gällande pensions5ldern enligt 32 a § Lagen om
anstallningsskydd, galler avtalets § i den del som avser sjuklön fr.o.m. 15:e kalenderdagen I
sjukperioden endast om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det.
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§ 2 Anställningar

Mom. 2, Ondras ochfOrfoljande lydelse:

For tjänsteman som uppn5tt den ordinarie pensionsldern enligt 32 a § Lagen om
a nstä II n in gsskyd d.

§ 4 Semester

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

4. Arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren att växla semestertillägg mot fler lediga dagar.
Overenskommelsen ska vara skriftlig. Bilaga "Semesterväxling" redogor for de
forutsättningar som ska beaktas när Overenskommelse tecknas om att växla
semestertillagg mot flera lediga dagar (semestervaxling). Upplysning: Växling av
semestertillägg till lediga dagar kan pâverka sjukpenninggrundad inkomst samt
pensionsgrundad Ion.



§ 11 Uppsägning

Mom. 2:6 Uppnôdd pensionsOlder ändras och fOr foljande lydelse:

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

Anstallningen kan bringas att upphora vid utgngen av den mnad arbetstagaren fyller 68 r
genom skriftlig underrättelse tv mnader innan fr5n arbetsgivaren eller arbetstagaren. Fran
1 januari 2023 tillampas regein fran 69 ar.

Anstallningar som fortsätter efter att arbetstagaren uppnMt alder enligt detta moment, kan
bringas att upphora genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar skriftlig
underrättelse därom. Anställningen upphor d5 en m5nad efter nagondera underrättat
motpart om sin avsikt att avbryta anstallningen.

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

Arbetsgivare och tjänsteman som har for avsikt att avsluta en anställning vid uppnadd
pensions5tder bör eftersträva att i god tid innan pakalla samtal om anstallningens
avslutande.

Mom. 3:4 tillforsfoljande anmarkning:

Anmarkning
Enligt Lagen om arbetsloshetsforsakring behöver arbetstagaren for en ansökan om
ersàttning fr5n arbetslöshetskassan intyg fr5n arbetsgivaren "arbetsgivarintyg". Detta kan
med fördel hanteras samtidigt som betyg utfärdas om mojlighet finns.

§ 13 oreglerad arbetstid

Mom. 2 ti/IforsfoIjande anmarkning:

Anmarkning

En individuell överenskommelse om att ersätta overtidsersattning med fler semesterdagar
och hogre Ion innebär inte att arbetsgivaren och medarbetaren kommit överens om ett

hOgre ordinarie arbetstidsm5tt.

Verksamhetens krav kan medfOra att medarbetare, som träffat en individuell
Overenskommelse enligt ovan, under perioder behOver utföra arbete utöver ordinarie
arbetstid.
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Bilaga 3
Ovriga avta I me IIan pa rterna
Gal/er samtliga arbetstagare

¯ Overenskommelse om förhandlingsordning
Arbetsgivaralliansen - LO/PTK

¯ Omställningsavtal Arbetsgivaralliansen - PTK
¯ Beredskapsavtal Arbetsgivaralliansen - LO/PTK
¯ Overenskommelse 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 tjänstemän vid

utlandstjänstgOring - PTK
¯ Avtal om avsättning till Flexpension
¯ Avia1 om fOrhandlingsordning vid rättstvister



Bitaga Semestervaxling

Omvandling av semesterlonetillagg till lediga dagar

Arbetsgivaren och en enskild medarbetare kan, infr ett enskilt semesterár, genom skrifthig individuell
överenskornmelse väx!a semestertillagg mot extra lediga betalda dagar (semestervaxling).

Exempel. For en medarbetare med 25 dagars semesterrätt kan semestertillaggetfor dessa 25 dagar
vaxias ti//fern extra lediga dagar utan lOneavdrag. Medarbetaren erhálier dâ inget semestertillaggfor
ârets semesterdagar.

Overenskornrnelse orn att byta semesterti!!agg mot ledighet kan inte träffas orn medarbetaren har
sparad semester eller önskar spara semester innevarande âr.

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

Semesterväxlade dagar som inte är forlagd under innevarande sernesterâr fOrfaller till betalning en
mánad efter semesterârets utgàng, detsamma galler fOr uttagna dagar sorn overstiger intjänat
semestervaxlingssvardet. Aterbetalningsvardet f5r vane ledig dag motsvarar semestertillagget fOr fern
semesterdagar. Uttagna dagar sorn overstiger intjanat semestervaxlingssvarde, kan endast avräknas
fran semestertillagg ochleller semesterersättning; denna risk foreligger dâ en organisation tillampar
sammanfallande intjänande- och semesterâr.

Anmarkning 1

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

Anmarkning 2
När en individuell Overenskornrnelse upphor utgár istället ledighet och ersattning enligt
kollektivavtalet och anstallningsavtaiet.

Upplysning
Vaxling av sernestertillagg till lediga dagar kan pâverka sjukpenninggrundad inkomst samt
pensionsgrundad ion.
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