
 
 PROTOKOLL 

  
 
Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 april 2007 – 31 mars 2010 
 Avtalsområde Telekom 
 
Parter Almega IT-företagens Arbetsgivarorganisation 
 Civilekonomerna 
 Jusek 
 Sveriges Ingenjörer 
  
Tid 7 februari, 21, 27 februari och 7, 8, 14, 15, 21, 22, 26-28 mars 2007 
 
Plats Almegas lokaler i Stockholm 
 
Närvarande  För arbetsgivarparten 
 Anne-Marie Fransson, ordförande 
 Einar Humlin, vid protokollet 
 Kristina Karmestedt 
 Cecilia Olivecrona 
  
 Delegation  (Telekom) 
 Bitte Ferngren 
 Håkan Bengtsson 
 Tomas Hahn 
 Thord Hansson Rivedal 
 Rita Höglund-Lejon 
 Camilla Isaksson 
 Gösta Mölleby 
 Pia Tjäder 
 Lars Österman 
  
 För arbetstagarparten  
 Anders Bergqvist 
 Per Gradén 
 Henrik Stävberg 
 
 Delegation  
 Claes Nord 
 Per H Elofsson 
 Ulf Grönberg 
 Anders Eriksson 
 Annika Hansén Eriksson 
 Urban Wigström 
 Bo Rydberg 
 Sverker Forsberg 
 
                                                                                                                                            
 
§ 1 Parterna träffar avtal om löner för avtalsområde Telekom enligt bilaga 1. 
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§ 2 Parterna prolongerar avtalen om anställningsvillkor för avtalsområde 
Telekom. Ändringar görs i avtalen enligt bilaga 2.   
 

 Beräkning av sjuk- och föräldralön 
Parterna konstaterar att om inkomsttaket eller lagstadgat regelverk som 
ligger till grund för beräkning av sjuk- och föräldralön genom lagändring 
skulle ändras ska motsvarande relevant ändring samtidigt även 
genomföras i avtalet om allmänna anställningsvillkor. 
 

§ 3 Parterna har i villkorsavtalet avtalat bort arbetstidslagen i sin helhet (se 
bilaga 2). Parterna är därtill överens om att nuvarande praxis gällande 
nattarbete i Telekom-branschen ej ändras genom detta avtal.   

 
 De lokala parterna kan definiera annat lämpligt skydd, under förutsättning 

att annat lämpligt skydd ej enbart kan utgöras av pengar.   
 
 Partarena är överens om att viss rimlig implementeringstid av de nya 

arbetstidsreglerna kan behövas. Behovet av detta definieras lokalt.  
 
§ 4 Parterna enas om hantering av frågan om arbetstidens längd enligt  

bilaga 3.  
 
§ 5 Giltighetstid för lokala avtal 

 Lokala avtal som träffas med stöd av avtalet om allmänna 
anställningsvillkor gäller med samma uppsägningstid och giltighetstid 
som detta, om de lokala parterna inte enas om annat. 

 
§ 6 Pensionsavtal ITP-Tele 

Parterna enas om att företag som idag omfattas av ITP-Tele pensionsplan 
fortsätter att tillämpa ITP-Tele med dess bilagor och tillhörande protokoll 
till och med 31 mars 2010 med oförändrad lydelse.   
 
För nyanställda födda 1979-01-01 eller senare tillämpas nya ITP-planens 
avdelning 1. 
 
För övriga nyanställda i berörda bolag som omfattas av ITP-Tele 
tillämpas nya ITP-planen avdelning 2. Företag kan tillämpa ITP-Tele 
planen även för denna kategori arbetstagare. 

 
§ 7 Parterna träffar avtal om kompetensutveckling med följande ändring: 
 
 Ett nytt sista stycke införs under punkten Behov: 
 
 ”I samband med medarbetares återgång i arbetet efter föräldraledighet, 

samråder arbetsgivaren med medarbetaren om den kompetensutveckling 
som behövs med hänsyn till ledighetens omfattning.” 

 
§ 8 I Avtal om samverkan och utveckling görs följande ändringar: 
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 CivilingenjörsFörbundet har bytt namn och part i avtalet är därför 
Sveriges Ingenjörer. 

 
 En ny sista mening tillförs i första stycket under punkten 2: 
 ”Fackligt arbete ska ses som en tillgång för företaget/koncernen.” 
 
 Stycke 9 ändras enligt följande: 
 ”Det är angeläget att inte bara företagets företrädare utan även de 

anställdas företrädare, de fackliga förtroendemännen, har de befogenheter 
och kunskaper som är erforderliga för en god hantering av frågorna 
utifrån de förutsättningar som gäller på varje nivå. Företaget medverkar 
till utbildning.” 

 
§ 9 Arbetsgrupper 

Parterna kommer under avtalsperioden att arbeta i gemensamma 
arbetsgrupper rörande förutsättningarna för en partsgemensam 
lönestatistik och oregelbunden arbetstid inkluderat nattarbete. Parterna 
tillsätter en arbetsgrupp avseende jämställdhet inom Telekombranschen 
och tar, om möjligt, fram ett gemensamt informationsmaterial om 
lönekartläggning. Parterna tillsätter även en arbetsgrupp i syfte att 
utveckla Telekomavtalen. Under avtalsperioden avser parterna även att 
genomföra en partsgemensam lönekonferens samt årligen genomföra 
utvärdering av processavtalens tillämpning. Arbetet bedrivs under 
fredsplikt. Några oreglerade frågor finns inte mellan parterna. 

 
§ 10 Avtalen om löner och allmänna villkor gäller för tiden 1 april 2007 – 31 

mars 2010. 
  
 Avtalen kan sägas upp för den tredje avtalsperioden (1 april 2009 – 31 

mars 2010). Sådan uppsägning ska ske senast den 31 december 2008.  
 
§ 11 Förhandlingarna förklaras avslutade. 
 
  
  
Almega IT-företagens      Civilekonomerna 
Arbetsgivarorganisation 
 
 
 
     Jusek 
 
 
 
 
     Sveriges Ingenjörer 
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