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Ärende: Allmänna anställningsvillkor och löneavtal mm för anställda vid Tjäns-
teföretag för perioden 1 november 2020 - 31 mars 2023

Parter: Arbetsgivarföreningen KFO (KFO)
Akademikerförbunden

Tid och plats: Perioden 30 november 2020 - 10 december 2020 per digitala möten
via Teams

Närvarande för

KFO: Love Lind, My Salama Hansson

Akademikerförbunden: Hans Kyrö
Linn Skau

§ 1 Mellanvarande kollektivavtal mellan KFO å ena sidan och Akademikerförbunden
å andra sidan prolongeras med nedan angivna ändringar och tillägg avseende lö-
ner och allmänna anställningsvillkor.

Avtalet gäller för tiden från och med den 1 november 2020 till och med den 31
mars 2023.

För tid efter den 31 mars 2023 gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsäg-
ning.

§ 2 Parterna träffade överenskommelse om redaktionella ändringar i de allmänna
anställningsvillkoren enligt bilaga 1.

§ 3 Lönevtalet biläggs i sin helhet, bilaga 2.

§ 4 Parterna formulerar härmed även en viljeinriktning i satsning på arbetsmiljö ge-
nom den partsgemensamma arbetsmiljögruppen, vars huvuduppgift för den
närmaste tiden skall vara att verka för en långsiktig finansierad lösning som möj-
liggör partsgemensam arbetsmiljöutbildning.

Inom ramen för arbetsmiljögruppen ska parterna även se över skrivningar kring
de anställda tjänstemän med bortavtalad övertid eller oreglerad arbetstid med
målet att ta fram avtalsskrivningar och/eller riktlinjer som underlättar hante-
ringen av arbetstid och arbetsbelastning ur ett arbetsmiljöperspektiv.
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§ 5 Parterna inrättar en arbetsgrupp med uppdrag att se över gällande kompetens -

utvecklingsavtal och vid behov verka för att utveckla avtalet.

§ 6 Parterna konstaterar att Parterna inom Industrin ska inrätta arbetsgrupper för
att se över följande:

1. Organisationen av arbetsanpassning- och rehabiliteringsverksamheten
2. Säkerhetskultur och introduktion
3. Handledning föräldraledighet

Parterna inrättar en arbetsgrupp för att se över möjligheterna att inför nästa av-
talsperiod att slå ihop aktuellt avtal med kollektivavtal för Industriföretag KFO.
Arbetsgruppen ska även gå igenom avtalets språk och redigering med målet att
göra avtalstexten så användarvänlig som möjligt.

§ 7 Parterna är överens om att under avtalsperioden utöka avsättningen till delpens-
ion med ytterligare 0,7 % utöver den nu gällande avsättningen om 0,5 %.

Avsättningen om 0,7 % genomförs som följer:

Från 1 november 2020 avsätts månatligen (löpande) 0,3 % av pensionsmedfö-
rande lön enligt KTP/ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 0,8 %.

Från 1 april 2022 avsätts månatligen (löpande) 0,4 % av pensionsmedförande lön
enligt KTP/ITP-planen, till en sammanlagd avsättning om 1,2 %.

§ 8 Om lokal överenskommelse om annat inte träffas, ökas lönesumman för de med-
lemmar i Akademikerförbunden vid företaget som c11ifattas av lönerevisionen
med minst 2,9 % den 1 november 2020 och minst 1,8 % den 1 april 2022.

§ 9 Övriga avtal och överenskommelser mellan parterna prolongeras med samma
giltighetstid som avtalet om allmänna anställningsvillkor.

§ 10 Part äger rätt att senast den 15 oktober 2021 säga upp avtalet till upphörande 31
mars 2022.

§ 11 Arbetsgivarföreningen KFO och IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organi-
sationer går ihop i den nya arbetsgivarorganisationen FREMIA från och med den
1 januari 2021. Av denna anledning kommer kollektivavtalet att bära FREMIAs
namn genomgående.

§ 12 Förhandlingen avslutades.
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Vid protokollet
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