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ÄNDRINGAR I AVTALET OM ALLMÄNNA 
ANSTÄLLNINGSVILLKOR (Avtalsområde IT) 
 
(Sif, Sveriges Ingenjörer, Jusek, Civilekonomerna) 
 
Generell ändring: CF är genomgående namnändrat till Sveriges 
Ingenjörer.  
 
1 OMFATTNING 
Punkten tillförs i början följande nya mening: 
 
”Parterna är överens om att tvist om detta avtal alltid ska avgöras enligt 
svensk rätt i svensk domstol.” 
 
2 Allmänt 
2:1 Definitioner 

Första stycket får följande nya lydelse: 
 
”Nedanstående definitioner används genomgående i detta avtal, där inte 
annat särskilt anges.” 
 
3 Anställningsformer 
3:1 Tidsbegränsad anställning 
Första stycket får följande nya lydelse:  
 
”Arbetsgivaren och medarbetaren kan komma överens om en 
tidsbegränsad anställning i följande fall:” 
 
Punkt 8 får följande nya lydelse: 
 
”anställningen är en överenskommen visstidsanställning. Avtal om sådan 
anställning får beträffande en och samma medarbetare omfatta 
sammanlagt högst 12 månader under tre år och ingen avtalsperiod får 
vara kortare än 1 månad. En arbetsgivare får vid en och samma tidpunkt 
ha högst fem medarbetare med överenskommen visstidsanställning.” 
 
Följande mening tillförs som sista stycke: 
 
”Lokalt avtal kan träffas med berörd arbetstagarorganisation om annan 
tidsbegränsad anställning.” 
 
4 Arbetstid 
Följande mening tillförs som sista stycke: 
 
”Det år som nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag 
ska medarbetaren istället erhålla annan ledig dag utan löneavdrag.” 
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4:1:1 Huvudregel 
Redaktionell ändring:  
 
”Helfri” korrigeras till ”Helgfri” i första raden i tabellen.  
 
4:3:2 Obekväm arbetstid 
Femte raden i tabellen får följande nya lydelse: 
 
från kl 07 Trettondagen, Kristi 
Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla 
helgons dag och Nationaldagen till 
kl 00 första vardagen efter varje 
helg 

Månadslönen 
300 

 

 
4:3:3 Beredskap 
 
Tredje raden i tabellen får följande nya lydelse:  
 
fredag kl 18 - lördag kl 07, från kl 
18 dagen före till kl 07 
Trettondagen, 1 maj, Kristi 
Himmelsfärdsdag, Alla Helgons 
dag och Nationaldagen 

Månadslönen 
900 

 

 
Fjärde raden i tabellen får följande nya lydelse: 
 
från kl 07 lördag till kl 24 söndag 
samt från kl 07 Trettondagen, 1 
maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Alla 
Helgons dag och Nationaldagen till 
kl 00 första vardagen efter 
respektive helg 

Månadslönen 
600 

 

 
5 Semester 
5:4 Semester för intermittent deltidsanställd 

Följande mening tillförs som sista stycke:  
 
”Beräkning av semestertillägg, semesterersättning respektive löneavdrag 
(vid obetald semester) ska ske med utgångspunkt från antalet 
bruttosemesterdagar.” 
 
6 Sjukdom 
En ny punkt 6.1 har lagts in med följande lydelse: 
 
”6:1 Begreppet månadslön 

Med månadslön i denna paragraf avses 
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 - fast kontant lön och eventuella fasta lönetillägg som utbetalas per 
månad 
 
 - den beräknade genomsnittsinkomsten per månad av provision, 
tantiem, bonus, premielön eller liknande rörliga lönedelar. För 
medarbetare som till väsentlig del är avlönad med nämnda lönedelar bör 
överenskommelse träffas om det lönebelopp från vilket sjukavdrag skall 
göras.”´ 
 
Punkterna i övrigt har konsekvensändrats med avseende på numrering.  
 
Tidigare 6:3 Sjukförsäkran och läkarintyg (nu 6:4) 

Första stycket får följande nya lydelse:  
 
”Medarbetare ska lämna sjukförsäkran som anger tid och omfattning av 
frånvaron till arbetsgivaren. Arbetsgivaren eller försäkringskassan kan 
begära att medarbetaren lämnar läkarintyg som visar graden av 
arbetsoförmåga och sjukdomstidens längd. Från åttonde sjukdagen ska 
läkarintyg alltid lämnas.  
 
Arbetsgivaren får om särskilda skäl föreligger begära att medarbetaren 
ska styrka nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare 
dag. Arbetsgivaren har rätt att anvisa läkare och står då för kostnaden. 
 
Arbetsgivaren behöver inte betala sjuklön om försäkran och 
intyg inte lämnats eller om uppgifterna är oriktiga och av betydelse för 
rätten till sjuklön.” 
 
Tidigare 6:4 Sjuklönens storlek (nu 6:5) 

Första stycket får följande nya lydelse:  
 
”Den sjuklön arbetsgivaren ska betala beräknas genom att avdrag görs 
från lönen enligt nedan. Med basbelopp avses prisbasbelopp.” 
 
”Dag 2-21 sjukdagen avdras/timme:” i första tabellen ändras till ”2:a till 
14:e sjukdagen avdras/timme:” 
 
”Från 22 sjukdagen avdras/dag:” ändras till ”Från 15:e sjukdagen 
avdras/dag):” 
 
Följande mening har lagts till direkt under tabellen: 
 
”Anmärkning: Beräkning av ersättning vid föräldraledighet enligt 7.1  
ska baseras på 10 prisbasbelopp.” 
 
Sista stycket får följande nya lydelse:  
 
Avdraget får inte överstiga en dagslön (fast kontant månadslön x 12/365) 
per sjukdag. Med fast kontant månadslön avses här fast kontant 
månadslön + eventuella fasta tillägg.  
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7 Föräldralön samt tillfällig vård av barn 
7:1 Föräldralön 

Andra stycket får följande nya lydelse:  
 
”För en sammanhängande trettiodagarsperiod av föräldraledighet med 
hel föräldrapenning utbetalas en månadslön minus 30 sjukavdrag 
beräknat per dag som vid sjukdom från 15:e dagen. Avdraget baseras på 
10 prisbasbelopp.” 
 
Fjärde stycket får följande nya lydelse:  
 
”Ersättning utges för två sådana trettiodagarsperioder. För den som har 
tre års oavbruten anställning hos arbetsgivaren före den första dagen av 
föräldraledighet utges ersättning för fyra trettiodagarsperioder. 
Ersättning utges ej på lönedelar över 15 prisbasbelopp.” 
 
8 Permission och tjänstledighet 
I första stycket har följande tredje punkt har lagts till:  
 
• Efter överenskommelse kan medarbetare få rätt till tjänstledighet för 

att pröva arbete hos annan arbetsgivare, i rehabiliterande syfte.  
 
9 Uppsägning 
En ny punkt 9.1 har lagts in med följande lydelse: 
 
”9.1 Besked om att provanställning avslutas 

En arbetsgivare som avser att ge en medarbetare besked om att en 
provanställning ska avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning 
skall underrätta medarbetaren om detta minst två veckor i förväg.” 
 
En ny punkt 9.2 har lagts in med följande lydelse:  
 
”9.2 Uppsägningstid vid provanställning och medarbetare som fyllt 
67 år 

Vid avbrytande av provanställning innan prövotidens utgång, samt för 
den som arbetar efter 67 års ålder, gäller en ömsesidig uppsägningstid av 
en månad.”  
 
En ny punkt 9.3 har lagts in med följande lydelse:  
 
”9.3 Uppsägningstid för de som anställs efter uppnådd 
pensionsålder  

För personer som anställs efter uppnådd pensionsålder och uppbär 
tjänstepension gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad.” 
 
Övriga punkter konsekvensändras med avseende på numrering.  
 
Den tidigare 9:1 Uppsägningstid från medarbetaren (nu 9:4) 

Första meningen får följande nya lydelse:  
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”Om anställning skett före 1998 01 01 (giltigt t o m 2007 12 31):” 
 
Den tidigare 9:2 Uppsägningstid från arbetsgivaren (nu 9:5) 

Första meningen får följande nya lydelse:  
 
”Om anställning skett före 1998 01 01 (gäller t o m 2007 12 31):” 
 
10 Giltighetstid 
Punkten får följande nya lydelse:  
 
”Detta avtal gäller fr o m 1 april 2007 t o m 31 mars 2010. Efter 
giltighetstidens utgång gäller avtalet med en veckas ömsesidig 
uppsägningstid.” 
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