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Ärende Uppgörelse om allmänna villkor för tjänstemän i public serviceföretag
under avtatspcriodcn 2016-04-01 — 2017-03-31, Löneavtalet löper
tillsvidare fran och med 2013-04-01 tillsvidare.

§ 1 Mellanvarande kollektivavtal om allmänna villkor prolongeras ffir tiden
from den 1 april 2016 tom den 31 mars 2017 med följande ändringar och
tillägg. Därefter gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.
Avtal om löner gäller fr. o. m. den 1 april 2013 tillsvidare med tillhörande
uppsägningsregler. Löneavtalet biläggs detta protokoll men har inte
reviderats.

Bilaga 1 Löner och förhandlingsordning Akademikerffirbunden

Bilaga 2 Ändringar i Allmänna Anstältningsvillkor

Bilaga 3 Parisställning

Hitaga 4 Allmänna Villkor avseende avgiftskontrollanter vid
Radiotjänst i Kiruna AB

§ 2 Upphovsrättsmedel

Uppräkningen av upphovsrättsersättningsbeloppen enligt § 4 4.2 i avtalet
om allmänna anställningsvillkor fr Sveriges Television (SVT), Sveriges
Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (IJR) ska i särskild ordning
fastställas efter gemensamma överläggningar mellan Medieföretagen,
Unionen, Akademikerf&bunden och Journalistffirbundet. Overläggni ngama
ska, om inte samtliga parter enas om annat, inledas så snart Medieffiretagen
har tra at avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för en ny
avtalsperiod med samtliga motparter inom avtalsområdet.

Uppräkningen sker med utgångspunkt ftån nedanstående belopp.
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SVI 4 783 193 kr
SR 538102kr
UR 233 779 kr

Beloppen ska fördelas mellan i SVT, SR och UR anställda upphovsmän,
som omfattas av kollektivavtalet om allmänna anställningsvillkor mellan
Medieföretagen och Unionen, Akademikerf&bunden respektive
Journalistförbundet. Om enighet inte går att uppnå mellan samtliga parter
ska beloppen räknas upp med det genomsnittliga värdet av varje års
avtalshöj ning.

§ 3 Uppfölj ningsavtal/Statistikavtal

Almega har under förra avtalsperioden påbörjat ett samarbete med SACO
för att förbättra tillgången och tillgängligheten till relevant lönestatistik.
Detta arbete fortgår. En dcl frågor återstår, bl.a. med anledning av Svenskt
Näringslivs arbete med utvecklande av LISA-systemet. Parterna på detta
avtalsområde är en del av detta arbete. Det finns en ambition från båda
parter att teckna ett nytt avtal för uppföljning av
processlöneavtal/statistikavtal. För det fall detta arbete kan komma att
fl5rdröjas ytterligare är parterna överens om att arbetsgivarsidan ska vara
behjälplig med att utge information kring löner, löneutveckling, lönestatistik
m.m. under avtalsperioden till arbetstagarparten.

§ 4 Seminarium

För det fall det finns ett behov av att praktiskt diskutera löneavtalet och
lönebildningsprocessen med lokala parter ska parterna vara behjälpliga. Det
uppdras till parterna att undersöka behovet av samt i förekommande fall
kalla till ett sådant möte.

§ 5 Arbetsgrupper

1. Integrering av ledarskap, kompetensutveckling och ansvar för
arbetsresultat

Akademiker är genom sin utbildning tränade i metoder för att utreda,
analysera och dra slutsatser. 1 syfte att utveckla samarbetet mellan
arbetsgivare och medarbetare samt att anpassa och utveckla
anställningsvillkor, inflytande och ledarskap till branschens förändringar
är parterna överens om att inleda diskussioner. Parterna ska undersöka
förutsättningarna för ett sådant arbete samt kartlägga vilka resurser som
behöver vidtas för att påbörja ett sådant utvecklingsarbete.
Diskussionerna bör omfatta kopplingen mellan kompetens, ansvar, frihet
och arbetsresultat i relation till villkor, arbetsledning och önskad
kompetens.

2. Utveckling av lokalt partssamarbete:

Branschen tror att lokala och, i den mån det behövs, individuella
förutsättningar och lösningar behöver skapas för aU stärka arbetet i
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verksamheterna och att stärka medarbetarens/medlemmens och lokala
fackets möjlighet att påverka verksamheten och arbetets innehåll. Det
gäller att hitta samsyn för vad som utgör effektivitetsvinster.
produktivitetsvinster och kvalitet i arbetet, samt hur detta kan leda till
fördelar för medarbetare. arbetstagarpart och arbetsgivare.

Arbetsgruppen ska undersöka om lokalt partsarbetet kan utvecklas
utifrån begrepp som stöd, samverkan organisation och
medinflytande.

Arbetsgruppen ska också se över behovet av nuvarande utformning av
lokalt samarbetsavtal och behovet av facklig tid.

§ 6 Vikariatspooler

Parterna överenskorn 2010 om möjligheten att inrätta vikariepooler på
företagen. denna överenskommelse ligger fast. Då förhållanden arierar från
arbetsplats till arbetsplats lämpar sig frågan bäst för reglering i lokala
kollektivavtal.

Med vikariepool avser parterna ett antal medarbetare som är
tillsvidareanställda (vikariatsanställda för ordinarie medarbetare får
förekomma) och har att utföra arbete inom företaget med uppdrag där
arbetsplats. arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett
övercnskommet tjänstgöringsornråde.

De lokala parterna bör uppta förhandlingar om regler för vikariepool vid
företag där detta är lämpligt. Sådant avtal bör innehålla regler om:

A. Antal anställda i vikariepoolen
3. Den geografiska omfattningen av arbetsskyldigheten
(tj änstgöringsområden)
C. Varseltid för ändrad arbetstidsförläggning vid byte av uppdrag
D. Antal kvällspass vid arbete med samma arbetsuppgifter och vid byte av
uppdrag
E. De antal veckoslut som ingår i schema vid byte av uppdrag och hur
veckovila ska förläggas.

§ 7 Löneavtal

Parterna är överens om att tillämpningen av förhandlingsordningen innebär
att centrala parter i efterhand, tidigast den 31 oktober. kan komma att
fastställa utrymmet för Iöneökningarna med en siffra i procent.

Vägledande för fastställande av utrymmet är de löneökningar sc)m
arbetsmarknaden i övrigt rättat in sig efter.

§ $ Radiotjiinst

Parterna har ändrat vissa villkor i överenskommelsen avseende Radiotjänst i
Kiruna AB. Dessa framgår av bilaga 4. Parterna erinrar om att detta avtal
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följer samma avtaisperioder som nu träffats och ska för upphörande sägas
upp s••rskild ordning.

Avslutning

förhandlingen förklaras ax slutad

för Medieföretagen

Sten L ke

Hans

§9

För Akademikerförbunden

)bohalrna Hektor

Karl Engi an



Bilaga 1

LÖNEAVTAL AKADEMIKERFÖRBUNDEN

Nedanstående villkor och anvisningar ska tillämpas. Dock kan parter lokalt i ett eller

flera avseende göra avvikelser och anpassningar.

Avtal s period

Detta avtal reglerar löner och lönesättning fr. o. m den 1 april 2013 tillsvidare.

Omfattning
Länerevision omfattar medlemmar i Akademikerförbunden som börjat sin anställning i

företaget senast 31 mars aktuellt år och vars lön inte har fastställts i årets löneläge.

Anmärkning 1
Parterna är överens om svårigheten att bedöma en medarbetares resultat och

prestation om anställningen varat kortare period än 6 månader. Det ligger dock i
sakens natur att arbetsgivaren ska kunna motivera lönesättningen av medarbetare

vid varje tillfälle och iaktta gällande principer för lönesättningen i detta avtal.

Övergripande mil för lönebildningen
Lönebildningen är en viktig drivkraft för goda arbetsinsatser, individuell utveckling och

bra resultat. Därigenom bidrar lönebildningen till ökad effektivitet, produktivitet och

utvecklingskraft i företaget vilket skapar förutsättningar för löneutveckling och

anställningstrygghet.

Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av

företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, medarbetarnas
prestationer och relevanta omvärldsförhållanden. Företagets lönesättande chefer har

därför ett särskilt ansvar för att mål sätts och att resultat följs upp.

Arbetsgivaren ska årligen erbjuda mål- och utvecklingssamtal. Syftet är att, i dialog

med medarbetaren, fastställa individuella mål och utvecklingsbehov.
Utvecklingssamtalet ska dokumenteras.

Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens uppnådda resultat,

kompetens och skicklighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen.

Därigenom ges medarbetaren möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen.

Målet är att uppnå en lönesättning som både arbetsgivare och medarbetare förstår

och accepterar.

Ett förtroendefullt samarbete mellan företagets ledning, chefer, medarbetare och

lokala fackliga företrädare är en förutsättning för en bra lönebildning.

2
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1 verksamheter som saknar lokal facklig organisation sker lönebildningen för
medarbetarna genom dialog direkt mellan den lönesäftande chefen och
medarbetaren. Det är parternas avsikt att uppnå en lönesättn ing även i dessa
verksamheter varför avtalets intentioner ska följas så att både arbetsgivare och
medarbetare förstår och accepterar lönesättningen

Anmärkning
Med lokal facklig organisation avses akademikerförening på arbetsplatsen eller
arbetsplatsombud med mandat att förhandla medlemmarnas löner.

Principer för lönesättning
Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt kopplad till företagets mål
och verksamhetsidé.

Den individuella lönen och löneutvecklingen grundas på
— verksamhetens krav
— arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvar
— uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål
— individuell kompetens och engagemang
— förmåga att tillämpa relevanta kunskaper och erfarenheter
— förmåga att utveckla verksamheten
— marknadskrafterna

Lokala parter bör i dialog förankra företagets lönepolicy och utveckla tydliga kriterier
för lönesättning som stämmer överens med ovanstående strecksatser. Kriterierna för
lönesättning ska vara kända och inte i något avseende diskriminerande. Målet är att
lönesättningen ska uppfattas som saklig.

Varje medarbetare ska känna till på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon
kan göra för att påverka lönen.

Lön epro cc ss en
Det förutsätts att företaget och lokal facklig organisation samverkar i löneprocessen.
Parterna ska sträva efter att finna samarbetsformer som stödjer lönearbetet på ett
sätt som passar in i företagets övriga verksamhet.

Om de lokala parterna inte enas om annat ska en löneprocess i följande cykliska
steg, med nedanstående innehåll, tillämpas på företaget.

Den lokala fackliga organisationens roll är att stödja sina medlemmar i löneprocessen
och bevaka att avtalets intentioner följs och att den löneprocess som parterna har
diskuterat vid det inledande mötet (se steg 1 nedan) efterlevs.
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Saknas lokal facklig organisation sker nedanstående i dialog direkt med de anställda.

Steg 1 - Inledande möte mellan arbetsgivare och lokal akademikerförening

Förutsättningarna för lönerevisionen diskuteras. Parterna redovisar sin syn på
omvärlden samt dess påverkan på företagets övergripande ekonomiska och
marknadsmässiga förutsättningar.

Gemensam genomgång av avtalets innehåll, principer och regler för
lönesättning samt eventuell lokal lönepolicy.

Övergripande samtal runt företagets lönestruktur, där företaget redovisar hur man
vill att strukturen ska utvecklas över tid och de framtida kompetensbehov som
identifierats.

Dialog kring de lönekriterier som ska ligga till grund för lönesättningen. Kriterier ska
vara kända och spegla de kvalifikationer som gäller för arbetsuppgifterna.

Samtala om hur löneprocessen ska kunna identifiera förekomsten av osakliga
löneskillnader på grund av kön.

Tydliggörande av formerna för den lokala löneprocessen, t ex hur lönesamtalen ska
utformas.

Upprätta en tidpian för löneprocessen bland annat med beaktande av de individuella
lönesamtalen.

Fastställa lönerevisionens omfattning genom att lokal Akademikerförening lämnar
över en lista över sina medlemmar och att arbetsgivaren i god tid innan lönesamtalen
påbörjas lämnat över uppgifter om medlemmarnas löner till Akademikerföreningen.

Steg 2 — Information till chefer och medarbetare

Chefer och medarbetare ska informeras om löneprocessen och dess tidsplan. En
viktig beståndsdel för att hög kvalitet i lönesäffningsprocessen ska upprätthållas är att
lönesäffande chefers ansvar och roll blir tydliggjorda och att dessa involveras tidigt i
processen i syfte att de ska kunna få tillräcklig förberedelsetid och tid att genomföra
samtalen.

För att löneprocessen ska fungera är det angeläget att varje medarbetare vet på vilka
grunder lönen sätts och vilken lönepolicy som gäller.
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Steg 3 — Resultat- och lönesamtal

Chef och medarbetare har ett lönesamtal i samband med lönerevisionen. Samtalet

genomförs på arbetsgivarens initiativ. Lönesamtalet är en dialog om lönen där
medarbetare får en återkoppling på sitt arbete under den gångna perioden.

Vid samtalet bör diskuteras:

• en uppföljning av medarbetarens mål

• hur medarbetarens arbetsinsatser bedöms i förhållande till de uppsatta målen
och företagets lönepolicy, kriterier för lönesättning m m

Samtalet ska utmynna i att chefen lämnar förslag på preliminär ny lön till
medarbetaren och motiverar detta. Samtalet ska dokumenteras.

Steg 4 — Löne törhandling/lönerevision

När lönesamtalen är genomförda överlämnar företaget till lokal arbetstagarpart
förslaget på medlemmarnas nya individuella löner. Om oenighet förelegat i det
enskilda fallet mellan lönesättande chef och medarbetare kan förhand ling begäras
inom två veckor efter det att företaget överlämnat sitt förslag, i annat fall fastställs
företagets förslag mellan parterna i upprättat protokoll.

Om förhandling begärs redovisar företaget vilka överväganden som gjorts och hur
förslaget på ett övergripande sätt påverkar lönestrukturen. De lokala parterna träffar
överenskommelse om lönerevision med beaktande av det som anges i
nedanstående förhandlingsordning.

Har det framgått av lönekartläggningen och/eller analysen att det föreligger
löneskillnader beroende av kön som är osakliga och strider mot diskrimineringslagen
ska dessa justeras. De löneökningar som blir följden av en sådan prövning ska inte

tas ur tillgängligt löneutrymme.

Saknas lokal part ansvarar företaget för att processerna efterlevs.

Steg 5 — Besked om ny lön

Efter avslutad lönerevision meddelar chefen medarbetarens nya lön. Den nya lönen

ska kunna motiveras av chefen.

Steg 6 — Ätgårdsplan

Om arbetsgivaren anser att en medarbetare inte lever upp till förväntningarna och
därför inte erhåller en lönehöjning eller en avvikande låg lönehöjning, ska en
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åtgärdsplan upprättas. Planen ska innehålla åtgärder som avses leda till att
medarbetaren lever upp till fastställda mål och därmed få en möjlighet till positiv
löneutveckling.

Om särskilda skäl föreligger kan — på endera paris begäran - särskild överläggning
föras om medarbetarens förutsättningar för arbetsuppgifterna, behov av
kompetenshöjning eller andra ändamålsenliga åtgärder.

Chef och medarbetare ska komma överens om hur och när uppföljning av
åtgärdsplanen ska ske. Chef och medarbetaren ska utvärdera åtgärdsplanen. Om
medarbetaren så begär kan även facklig representant delta i utvärderingen.

Steg 7 — Utvärdering

Efter avslutad lönerevision gör de lokala parterna en genomgång av och utvärderar:
• löneprocessen

• lönesamtalen

• förhandlingsklimatet
i syfte att förbättra löneprocessen inför kommande år.

Lönekonsultation
På endera lokal paris begäran ska de centrala parterna medverka i en rådgivande
lönekonsultation i syfte att klarlägga hur avtalet är tänkt att tillämpas, om inte annat
överen skom mes.

Om det på företaget saknas lokal facklig organisation kan centrala parter ändå
gemensamt genomföra en rådgivande lönekonsultation om företaget och
medarbetarens fackliga organisation är överens om det.

Lönerevision
Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna vinnlägger sig om att leva upp till
avtalets intentioner och komma överens.

Centrala parter ansvarar för att avtalets intentioner ska efterlevas lokalt. Detta
innebär bl.a. att centrala parter regelbundet sammanträder i syfte att avhjälpa
problem, utveckla processerna eller annan angelägenhet. Sådant möte ska hållas i
oktober varje år, om inte parterna enas om annat.

Central förhandling
Central förhandling gällande lönerevision påkallas senast en månad efter
revisionsdatum, eller vid senare datum som lokala parter enats om.



Bilaga 1

De centrala parterna ska senast den 31 oktober respektive år inleda förhand ung
enligt ovan.

Kan parterna i förhandlingen ej komma överens fastställs nivån på medlemmarnas

sammantagna löneökningar på berört företag till X % att fördelas enligt
arbetsgivarens förslag lokalt.

Central förhandling kan påkallas under förutsättning att central konsultation ägt rum.

Parterna är ense om att förhandlingsfrågor efter denna tidsfrist inte ska aktualiseras,

om inte annat överenskommits, såvida det inte har förelegat uppenbart hinder att
dessförinnan begära förhandlingar.

Retroaktivitet

Förskjuts tidpunkten för lönerevisionen och detta beror på orsaker som ligger utanför

förhandlingsprocesserna mellan parterna ska revisionsdatum vara den 1 april.
Pensionsmedförande lön ska samtidigt räknas från samma datum. Retroaktivitet
beträffande övertidsersättning, sjuklön och tjänstledighetsavdrag ska omräknas.

1 annat fall ska parterna lokalt, alternativt centralt, i samband med att
överenskommelse träffas, enas beträffande retroaktivitet avseende
övertidsersättning, sjuklön och tjänstledighetsavdrag, pensionsmedförande lön samt
eventuell ny revisionstidpunkt för den nya lönen.

Giltighetstid

Avtalet mellan Medieföretagen och Akademikerförbunden gäller från och med den 1
april 2013 tillsvidare. Avtalet kan sägas upp senast den 31 december att upphöra
den 31 mars året efter.

En uppsägning av avtalet ska föregås av en begäran om förhandling som ska
genomföras före den 31 december.

Den 23maj2013

För Medieföretagen För Akademikerförbunden
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Ändringar i Allmänna Anställningsvillkor

§2 Anställning

Ändrad lydelse av följande:

Mom 2:2 Vikariat

Avtal om anställning för viss tid får träffas om anställningen avser vikariat
vid frånvaro av anställd medarbetare. Har medarbetaren haft
vikariatsanställning längre än sammanlagt tre år under en femårsperiod
övergår anställningen till en tillsvidareanställning.

Med vikariat avses att en medarbetare ersätter en airnan medarbetare under
dennes frånvaro. Med vikariat avses också när en medarbetare under högst
sex månader, alternativt under den längre tid som fastställts i
överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala arbetstagarparten,
uppehåller en befattning i avvaktan på att den återbesätts.

Parterna är överens om att vikarie i normalfallet ska anställas för hela den
period ordinarie befattningshavare är frånvarande. 1 de fall arbetsgivaren
inte avser att anställa vikarien för hela den period som ordinarie
befattningshavare är frånvarande ska företaget skriftligt informera den
lokala arbetstagarorganisationen om skälen härför. Den lokala
arbetstagarorganisationen kan begära förhandling enligt MBL 12 § i frågan.

Aninärknin,

Om en medarbetare har varit anställd mer än,’ra ärpä vikariat och allmän
visstidsanställning under enfc’marsperiod övc’rgär anställningen till en
tillsvidareanställning.

Ny sista stycke i nedan moment samt ändrad text i anmärkning 2

Mom 13 Programanställning

Avtal om programanställning får träffas:
- under sammanlagt 4$ månader, under en period om 60 månader,

Närmare bestämmelser om programanställning finns i Bilaga A.

Har medarbetare varit frånvarande under den mellan företaget och
medarbetaren avtalade perioden för programanställning får arbetsgivaren
och medarbetaren, innan tiden för programanställning löper ut, träffa avtal
om att förlänga anställningen i motsvarande mån.

Ilar programanställningar träffats mellan arbetsgivaren och medarbetaren
och som sammanlagt omfattar 4$ månader får arbetsgivaren och
medarbetaren träffa avtal om ytterligare programanställning såvida sådan
anställning träffats inom ramen av 60 månader från första
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anställningstillfället. Sådan anställning får träffas efier att arbetsgivaren
underrättat lokal arbetstagarpart härom.

Om den begränsade tiden för programanställning överskridits får den senast
ingängna anställningen, så länge anställningsförhållande föreligger, på
arbetstagarpartens bega an, omvandlas till tillsvidareanställning.

företrädesrätt till återanställning gäller inte, vare sig till anställning eller
som utökning av sysselsättningsgrad, medarbetare med prograrnanställning.
Inte heller åtnjuter en medarbetare med prograrnanställning företrädesrätt
till sådan anställning eller annan ledig befattning i verksamheten.

Ett avtal om programanställning får inte upphöra i nära anslutning före
julhelgen, för att därefter förlängas/förnyas i nära anslutning ejier
Irettonhelgen. i en ny programanställning. Ifall el? programanställning har
avslutats och förlängts på ovan angivet sätt anses programanställningen 1
sådant Jåll bestå under nämnda period.

Anmärkning 1
Parterna i detta avtal kan säga upp § 2 mom 2.3 med en uppsägningstid om
tre månader. Sådan uppsägning kan begränsas till att avse visstföretag. Om
arbetsgivarparten önskar att momentet skall hafortsatt giltighet skall
förhandlingar skyndsamt begäras och föras under uppsägningstiden.

Parterna kan härvid enas om at/förlänga uppsägningstiden för att

möjliggöra att förhandlingar enligtförhandlingsordningc’n hinner slut/öras
innan uppsägningstiden löper ut.

Anmärkning 2
De nya villkoren för programanställning gällerför anställningar som
ingåtts efter den 1 april 2013.

För anställningar ingångna efter den 1 april 2013 gäller inie—hilaga A.

Ändrad lydelse

Mom 26 Provanställning

Avtal om anställning för viss tid i form av provanställning kan träffas
mellan arbetsgivaren och medarbetare om medarbetarens kvalifikationer
inom befattningsområdet är oprövade eller det annars föreligger särskilda
skäl att pröva medarbetarens kvalifikationer och arbetsförutsättningar mot
bakgrund av arbetsuppgifiernas speciella krav.

Fn Avtal om provanställning kan omfatta högst 6 månader.

Om medarbetaren varit frånvarande under provperioden kan anställningen
c’fter överenskommelse förlängas med motsvarande tid.
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Ändrad och ny text:

Mom 2:7 Företrädesrätt

Lagen om anställningsskydd gäller med följande tillägg.

Medarbetare som är programanställd får företrädesrätt enligt 25 § LAS efter
sammanlagt 2 månaders programanställning under en treårsperiod.

Arbetspiatsförlagd utbildning/praktik är inte företrädesrättsgrundande enligt
25 och 25a i LAS.

Företrädesrätt enligt 25 eller 25a § LAS kan aldrig förekomma till
prograrnanställning.

Medarbetare som uppnått pensionsålder, 67 är, eller avgått med pension
enligt ITP-planen \id lägre ålder, har inte företrädesrätt till äteranställning
enligt 25 och 25a LAS.

Medarbetare som under pågående vikariatsanställning blir föräldraledig med
föräldrapeirning och som vid denna anställnings upphörande uppfyller
förutsättningarna för företrädesrätt till återanställning har rätt att med
åberopande av sin föräldraledighet under pågående företrädesrättsperiod
tacka nej till anställningserbjudanden utan att därför förverka sin

företrädesrätt.

företrädesrätt till /iteranstäilning gäl/er inte till ny anställning som bedöms
fö en varaktighet av högst 14 ka/enderdagar.

§ 5 Resor i tjänsten

Ny lydelse av utrikesersättning

Mom 1.3 Arbetstid m.m. vid utrikes tjänsteresa med
övernattning

Arbetstiden är i genomsnitt 7 timmar och 50 minuter per dag, dock högst 39
timmar och 10 minuter per sjudagarsperiod.

För beordrat eller i efterhand godkänt arbete utöver ordinarie arbetstid vid
utrikes tjänsteresa utges, om avtal inte träffas om annat, utrikesersättning.
Vid arbete utöver 7 timmar och 50 minuter per arbetsdag och för arbete
utöver 39 timmar och 10 minuter per sjudagarsperiod ersätts varje timme

med;

Mänadslönen
87

Ersättning betalas förJullgjorda halvtimmar.
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Medcirbetare som inte har rätt till övertids— och/eller OB—ersättning vid
arbete i Sverige erhåller inte tilrikesersättning.

Vid utrikes tjönsleresa utges Irakiamente.

För deflidsanstölld medarbetare nigar övertidsersälining enligt 4.2. 1 för tid
upp liii motsvarande heltid.

Tjänsteresa ska anses påböijad och rn’sltitad i enlighet med de
bestämmelser som gäller för traktamentsberäkm?ing eller motsvarande imom
respektive företcig.

Återinförande av de tidigare gällande semesterreglerna, med tillägg
under mom 3:7 st 4-6, mom 4:7, mom 6, mom 8 och 9, som är angivna
kursivt

§ 7 Semester

Mom 1 Allmänna Bestämmelser

Semester utgår enligt gällande lag med följande tillägg och undantag.

Mom 2 Semesterår och intjänandeår

Löpande kalenderår ska vara semesterar och intjänandeår. Har av speciella
skäl semester delvis inte kunnat beredas medarbetare före kalenderårets
utgång. har medarbetaren rätt att få ut resterande antal semesterdagar näst
påfölj ande år, dock inte senare än under mars månad.

Mom 3 Semesterns längd m.m.

Mom 3:1 Semesterns längd

Genom överenskommelse mellan arbetsgivare och enskild medarbetare
enligt § 4 inom 1:3 samt 5:2 kan medarbetare i stället för 25 semesterdagar
erhålla upp till ytterligare 5 semesterdagar.

Med semesterdagar avses både betalda och ohetalda semesterdagar. För
medarbetare med flera semesterdagar än 25 fastställs antal dagar med
semesterlön enligt principerna i § 7 semesterlagen.

Reglerna för beräkning av antalet semesterdagar för medarbetare med
intennittent arbetstidsförläggning eller intermittent deltidsarbete, se § 7
inom 8.

Mc’clarbetare som vctrit anställd en del av kulenderaret skafu sin hetcilda
semesterrätt minskad proportionellt sa att den svarar mot det antal dagar
soimi medarbetaren varit anställd.

Medarbetare som varit frunvarunde utan lön skapa motsvarande sätt fa 5i17

S(’mfleSter proportionellt minskad som om medarbetaren inte varit anställd
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under /råin’aroperioden. Sådan frånvaro omfattar inte frånvaro som är
semesterlönegrundande enligt 1 7—] 7 b SemL.

Medarbetare och arbetsgivareii kan överenskomma om alt även
seinesterledighet utan semester/ön kan fårläggas under del ur semestern.
Obetald semestem-ledighet som /årläggs tillsammans med betald
semesierledighet, i syfte ciii få en sammanhängande semesterperiod, får
Jögst uppgå till 25 dagar, om anställningen ingåtis före den 1 augusti. 1
anna! fall far sådan ledighet högst uppgå till 8 dagar.

Jid beräkning av semesterns längd del av kalenderår ska ett brutet tal
avrundcis till närmast högre dagantal.

Mom 3:2 Garanti

Medarbetare som i det individuel]a fallet pä grund av kollektivavtal eller
enskilt anställningsavtal har rätt till större antal dagai- semester än detta avtal
stadgar ska inte drabbas av försämring enligt detta avtal.

Denna garantiregel gäller dock inte i de fall en medarbetare enligt § 4 mom

1:2 och 1:3 erhållit längre semester i stället för rätt till särskild
övertidskompensation.

Mom 3:3 Ytterligare semester p g a ålder

Medarbetare som fyllt eller under semesteräret fyllt 40 år har vaije
sernesterår rätt till ytterligare tre semesterdagar utöver dc semesterdagar
som följer av mom 3:1.

Mom 3:4 Beford radlnyanställd medarbetare

För vid företaget befordrad eller nyanställd medarbetare ska i intjänandeäret
enligt semesterlagen även riktas in tid under vilket medarbetararen i denna
eller annan egenskap varit anställd i företaget eller, i fråga om koncern. i
annat till koncernen hörande företag.

Mom 4 Semesterlön, semesterersättning m.m.

Mom 4:1 Semesterlön

Semesterlön utgörs av den på sernestertiden belöpande aktuella
månadslönen och semestertillägg enligt morn 4:2.

Definitionen av begreppet månadslön — se § 6 morn 1

Mom 4:2 Semestertillägg

Semestertillägg för varje betald semesterdag utgör

- 0,8 % av medarbetarens vid semestertillifillet aktuella
månadslön
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Beträffande förändrad sysselsättningsgrad — se mom 4:5.

- 0.5 ¾ av summan av den rörliga lönedel som har betalats
ut under intänandeåret.

Med rörlig lönedel avses i detta sammanhang:

- Provision, tantiem, bonus eller liknande rörliga lönedelar
som har direkt samband med medarbetarens personliga
arbetsinsats

- Premielön.
- Beredskaps- och ob-ersättning eller liknande ro hg lönedel

i den mån den inte inräknas i månadslönen.

Till summan av den rörliga lönedelen som har betalats ut under
intjänandeäret ska för varje kalenderdag (hel eller del ax) med
semesterlönegrundande frånvaro läggas en genomsnittlig dagsinkomst av
rörliga delar. Denna genomsnittliga dagsinkomst beräknas genom att under.
intjänandeåret utbetald rörlig lönedel divideras med antalet
anställningsdagar (definierat enligt § 7 semesterlagen) exklusive
semesterledighetsdagar och hela kalenderdagar med sernesterlönegrundande
frånvaro under intj änandeåret.

Beredskaps-, och ob-ersättning eller liknande rörlig lönedel ska inte tas med
i ovanstående genornsnittsberäkning om medarbetaren under intjänandeåret
uppburit sådan ersättning under högst 60 dagar.

Anmärkning

1. Semestc’rtillägget 0,5 %Jörutsätter att medarbetaren har
tjäna! in full betald semester. om så inte är fallet ska
semestertilläggeijusteras upp genom att 0.5 ¾
multipliceras med antalet senwsterdagcir som
medarbetaren dr berättigad till enligt inom 3 och dividera.s’
med antalet betalda semesterdagar som medarbc’iaren hur
tjänat in.

2. Vad övertidsersättning beträffar har divisorerna i , 4 flWifl

1:1.3 och 4:2.’3/usterais sa at! de inbegriper semesterlön.

Mom 4:3 Semesterersäftning

Sernesterersättning beräknas som 4.6 ¾ av den aktuella månadslönen per
outtagen betald semesterdag jämte sernestertillägg beräknat enligt morn 4:2.
Semesterersättning för sparad semesterdag beräknas som om den sparade
dagen tagits ut det semesterår anställningen upphörde. Beträffande ändrad
sysselsättningsgrad — se mom 4:5.

Vid tidsbegränsad anställning i högst en munad beräknas semesterersättning
med 12 ¾ på den uppburna ersättningen. Vid kortare anställningar inom
programverksamheten kan beroende på anställningens särskilda karaktär.
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semesterersättning utgå med 12 ¾ på den uppburna ersättningen utgå för en
längre tidsperiod, dock högst omfattande 60 dagar, efter särskild
överenskommelse med medarbetaren.

Mom4:4 Löneavdrag

För al-je uttagen obetald semesterdag gör avdrag från medarbetarens
aktuella mnadslön med 4.6 % av manadslönen.

Definition av begreppet månadslön — se § 6 morn 1.

Mcm 4:5 Förändrad sysselsättningsgrad

Om medarbetaren tidigare under intj änande—/semesteråret haft en airnan
sy sselsättningsgrad än vid semestertiliffillet ska den vid semestertill fil let
aktuel ta månadslönen proportioneras i förhållande till medarbetarens andel
av full ordinarie arbetstid under redan passerad del av intjänandeåret.

Definition av begreppet månadslön — se § 6 mom 1.

Mom 4:6 Utbetalning av semesterlön

Vid utbetalning av sernesterlön gäller följande om inte lokal
överenskommelser träffats om annat:

Semestertillägget om 0,8 ¾ betalas ut vid det ordinarie
löneutbetalningstillfillet i samband med eller närmast efter semestern.

Semesterti]lägget om 0,5 ¾ utbetalas senast vid semesterårets slut.

Om medarbetarens lön till väsentlig del består av rörlig lön har denne rätt att
vid det ordinarie löneutbetalningstillfällel i samband med semestern fl ett av
arbetsgivaren uppskattat semestertillägg avseende den rörliga lönedelen
utbetalat å conto.

Arhetsgivaren ska senast vid semesterårets utgång betala ut det
semestertillägg som kan terstå efter beräkning enligt inom 4:2.

Mcm 5 Sparande av semester

Mcm 5:1 Rätt att spara semesterdagar m.m.

En medarbetare som har rätt till fler än 20 semesterdagar med semesterlön
har rätt att spara det antalet semesterdagar som överstiger 20, förutsatt att
medarbetaren inte samma r tar ut tidigare sparad semester.

Arbetsgivaren och enskild medarbetare ska träffa överenskommelse om hur
ovannämnda sparade semesterdagar ska läggas ut såväl beträffar
semesteråret som förläggningen under detta.

Medarbetare som vill spara semesterdagar ska underrätta arbetsgivaren om
detta senast den 31 december under semesteråret. Om medarbetaren inte
meddelar arbetsgivaren sin avsikt att spara resterande dagar under året inte
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uttagna semesterdagar ska, under förutsättning att reglerna om sparande av
semester ar tillämpliga, återstående semesterdagar betraktas som sparade.
Har medarbetaren under året varken tagit ut eller meddelat sin avsikt att ta
ut sparade semesterdagar, som enligt reglerna för semestersparande måste
läggas ut, arbetsgivaren rätt att vid semesterårets slut avlösa sådana
semesterdagar i pengar.

Mom 5:2 Uftagande av sparad semester

Sparade semesterdagar ska tas ut i den ordning de sparats.

Semesterdagar som sparats enligt lag ska tas ut före övriga semesterdagar
som sparats enligt mom 5: 1 under samma år.

Mom 5:3 Semesterlön och semestertillägg för sparad semester

Semesterlön för sparad semesterdag beräknas enligt morn 4:1 och 4:2
(exklusive anmärkning 1). Vid beräkning av semestertillägget om 05 % ska
dock gälla att all frånvaro under intjänandeåret, ska behandlas på samma
sätt som sernesterlönegrundande franvaro.

Semesterlönen för sparad semesterdag ska vidare anpassas till
medarbetarens andel av full ordinarie arbetstid det semesterår då dagen
sparades.

Beträffande beräkning av andel av full ordinarie arbetstid — se mom 4:5.

Mom 6 Avräkning av semesterlön

Om medarbetaren som efter egen uppsägning slutar sin anställning under
löpande kalenderår dessförinnan har fått ut för mycket semesterlön, görs
avdrag på lönen eller semesterersättningen under uppsägningstiden. Sådant
avdrag ska dock inte göras om anställningstiden vid uppsägningstillfället
uppgår till minst tre år.

Avdrag ska inte heller göras om anställningen upphör på grund ax:

1. Medarbetarens sjukdom. eller
2. Förhållande som avses i 4 § tredje stycket lagen om

ariställningsskydd (1982:80) eller,
3. Uppsägning från arbetsgivarens sida, som beror på

förhållanden som inte hänför sig till medarbetaren
personligen.

Mom 7 Intyg om uttagen semester

Intyg om uttagen semester vid anställningens upphörande. se § 12 mom 3:8.
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Mom 8 Föräldraledighet i anslutning till semester

Ansökan om föräldraledighet som avses infulla niigon gang 1 perioden 1
juni till 31 augusti respektive är bör inges till arbetsgivaren i samband med
semesteransökan, det vill säga normalt senast den 1 mars.

Mom 9 Omvandling av semesterlönetillägg

Medarbetciren kan efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren
onn’undla värdet av det sammanlagda semesterlönetillögget om 0,8 %för
eU ar till att förläggas som ledig tid. För sudan utlagd ledig tid görs inte
lönecn’drag.

Öi’erenskommnelse av detta slag kan trä/fas mc’d utgangspunkt cmii gälla för
en helt kclenderur i tciget. Fart som vill all överenskommelsen ska uppl?öra
nästkommande år ska underrätta part om detta senast den 1 december.

Har sådan överenskommelse träffats utgår inte semeslertillägg/år avtalade
semesterdagar som den anställde i annatfall har rätt till enligt gällande
kollektiv- och ansiällningsavial.

Semestertillägg som omvcmcllals till ledig tidfar tas ut efter citt
semesterdagar har förbrukats. Ifall sadana dagar il?te tagits ut ett
semesterar far sådana dagar em?dast sparas till året efter. Därefter fömfaller
sudan dag 1111 betalning, dock sc’nast i samband medjanuari manads
löneulbetalning.

Exempelvis kan följande tillämpas:

Antal semester dagar helt år Antal semesterdagar att omvandla.

25 dagar 4 dagar±0, 35 % av en munadslön

28 dagar 4 dagar- 0,87 % av en mönadslön

30 dagar 5 dagar-0,22 ¾ av en manadslön

33 dagar 5,5 dagar--0,24 ¾ av en
munadslön

Mom 10 Semester för medarbetare med intermittent
arbetstidsförläggning

Med medarbetare med intermittent arbetstidsförläggning avses medarbetare
som har sin arbetstid (hel- eller deltid) förlagd med oregelbundet antal
arbetstimmar per arbetsdag. Med medarbetare med intermittent deltidsarhete
avses medarbetare som enligt sitt arbetstidsschema inte arbetar varje dag i
veckan.
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För beräkning av antalet semesterdagar för medarbetare med intermittent
arbetstidsförliiggning eller deltidsarbete gäller, med avvikelse från
bestämmelserna i § 9 semesterlagen, följande.

Mom 10:1 Semesterledighet som beräknas vara högst 18 dagar

Vid semesterledighet som beräknas vara högst 1 $ dagar (mindre än tre
veckor) ska det sammanlagda antalet arbetstimmar, som enligt
tjänstgöringsschemat skulle ha utförts under semesterledigheten, divideras
med det tal som motsvarar medarbetarens genomsnittliga arbetstid per dag.

Det aktuella talet för i detta avtal angivna arbetstidsformer och de vanligaste
förekommande sysselsättningsgraderna framgår av tabel len (100-delar)

Medarbetare med Genomsnittlig arbetstid per dag fir

arbetstidsmått Heltid Y4 - tid ‘/2-tid

39.17 arbets
tidsmått/vecka 7.83 tim 5.8$ tim 3,92 tim

36,5 arbetstids
matt/vecka 7,30 tim 5.4$ tim 3,65 tim

32,5 arbetstids
mått/vecka 6,50 tim 4,8$ tim 3,25 tim

Den kvot som salunda erhålls (beräknad med tv decimaler) utgör såväl
antalet semestertillägg som antalet förbrukade semesterdagar under
semesterledigheten.

Vid upprepad semesterledighet av detta slag under semesteråret summeras
antalet utbetalda sernestertillägg respektive utlagda semesterdagar.

Mom 10:2 Semesterledighet som beräknas vara minst 19 dagar

Vid semesterledighet som beräknas vara minst 1 9 dagar förläggs
semesterdagarna till måndag—till fredag med medarbetarens genomsnittliga
arbetstidsmätt för varje semesterdag. Eventuellt arbetsskyldiga veckoslut
omedelbart före och omedelbart efter semesterledigheten ska vara lediga
utan afl semesterdagar konsumeras.

Lördagar och söndagar om infaller under aktuell semesterledighet räknas
inte som semesterdagar. Med söndag jämstä]ls helgdag. påsk-, pingst-,
midsommar-, jul- och nyårsafton. Semester enligt denna punkt ska i regel
börja på en måndag.

Avstäm ningsregler
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Målsättningen med reglerna i mom 10:1 och 10:2 är att i möjligaste mån
uppna samma semesterförmåner som gäller för heltidsarbetande
medarbetare med regelbunden arbetstid.

Semesterskuld

Om summan av utbetal da semestertillägg/ut]agda semesterdagar enligt mom
1 0:1 och antalet utlagda semesterdagar enligt mom 10:2 vid semesterrets
utgång överstiger vad medarbetaren är berättigad till under aktuellt är.
regleras semesterskulden antingen mot påfölj ande års semesterrätt eller
genom kvittning mot tidigare sparad semesterrätt.

Semesterfordran

Om summan av uthetalda semestertillägg/uti agda semesterdagar enligt mom
10:1 och antalet utlagda semesterdagar enligt mom 10:2 vid semesterårets
utgång understiger vad medarbetaren är berättigad till, så hanteras sådan
sernesterfordran, både vad avser sernestertillägg och semesterdagar, enligt
tillämpliga regler i denna paragraf.

§ 8 Sjukdom m.m.

Ändrad lydelse enligt följande:

Mom 6 Föräldratillägg

Mom 6:2 Föräldratilläggets storlek

“Föräldratillägg beräknas olika beroende på om medarbetarens månadslön
över- eller understiger en viss biytpunkt.

Denna brytpunki beräknas som:

10 x prisbasbeloppet (pbb) / 12

Exempel 2016:
Pbb: år 2016 44 300 kronor

Bn’tpunkten blir därför:

lOx 44 300 kr
= 36917 kr för 2016

12
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För medarbetare med månadslön som uppgår till högst brytpunklen beräknas
föräldratillägg genom ett avdrag per dag med:

Månadslönen x 12
90%x

365

För medarbetare med månadslön över biy!punkten beräknas föräldratillägg
per dag med ett avdrag per dag:

x 10 x pbb x (Månadslönen x 12)—(1O x pbb)
90% +10%

365 365

Om medarbetaren har varit anställd i ett men inte två år i följd utgörs
föräldratillägget av en månadslön minskat med 30 dagsavdrag enligt denna
paragraf,

Om medarbetaren har varit anställd i tvä men inte tre r 1 följd utgörs
föräldratillägget av tre manadslöner minskat med 90 dagsavdrag enligt
denna paragraf.

Om medarbetaren bar varit anställd i tre år eller mer 1 följd utgörs
föräldratillägget av sex månadslöner minskat med 180 dagsavdrag enligt
denna paragraf.

föräldratillägget utges endast för sammanhängande ledighetsperiod om
minst en månad, om inte annat överenskoinmes mellan lokala parter eller
enskild medarbetare och närmaste chef

Vid delledighet proportioneras beloppen.

§ 12 Uppsägning

Ändrad lydelse:

Mom 3:2 Provanställning

Anställning pu prov upphör en munad efter det nagondera par/en lämnat
skijfllig underrättelse. Har sudan underräUeise inte lämnats inom sc’x
munader c’ftc’r tillträdande av anställningen gäller den förtsatta
unställningc’n susom tillsvidareansiällning om inte avtal om
visstidsanstälining träffats.
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[‘id franvaro kan arbeisgivaren och medarbetaren komma &i’erens om en

förkiiigning av provanstöllningsperiocien inoisvarwide frcinvaroperiodeii.

&idan överenskommelse ska pclrterna ha ircifial fire utgangen av sex
månader från första anstöllningsdag.
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Bilaga A

Programanställning

Programanställning syftar till att berika public service företagens utbud.
Berikningen sker genom att bereda utomstäende möjlighet att under
begränsad tid arbeta i public service företagens programverksamhet och
iimehål lsproduktion.

Med programanställning förstås en utomståendes medverkan i identilierbar
innehållsproduktion, program eller programproj ekt. Programanställning får
inte användas för att ersätta andra anställningsformer. Prograrnanställning är
tillkommen för att bereda utomstående möjlighet att under begränsad tid
berika programverksamheten.

Därför medför programanställning inte företrädesrätt enligt LAS 25 § till ny
programanställning. Företrädesrätt till andra lediga befattningar erhåller
medarbetaren efter sammanlagt 24 månaders programanställning under
tafsp

Programanstäl]d omfattas av gällande Upphovsrättsavtal mellan parterna
och har därför också rätt att komma ifråga för ersättning enligt dessa avtal.

Programanställningar kan omfatta högst 36 månader frän första
anställningsdagen i programanställning. Efter 36 rnånadersgränsen
nnprntr kan ny oroeramanställnin inte avtalas förrän efter 36 månader.

3.
för att folja upp tillämpningen av detta avtal, ska de lokala parterna i resp.
programföretag. gemensamt utforma information om villkoren för
prograrnanställning samt minst en gång per år gemensamt följa UP
omfattningen och tillämpningen av avtalet.

4-;
Dessa regler tillpas endast på personer vars anställningsavtal träder
ikraft 2007 06 01 eller senare. Reglerna har ingen retroaktiv verkan.

5.
Lokala parter kan teckna lokala avtal om formerna för programanställning.
Sådant avtal far dock inte innebära att reglerna i detta avtal ändras.
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Centralt kollektivavtal avseende partsställningen 1 kollektivavta] mellan
Medieföretagen och Akademikerförbunden,
avseende Public serviceföretag

a. Kotlektivavtalet slutes med Medieföretagen pa arbetsgivarsidan. Part pa
arbetstagarsidan ar Akademikerförbunden gemensamt.

b. Avtaisförhandlingar och kol]ektivavtalsfrågor
Samordning sker genom att ett av berörda förbund utses att uppträda som
gemensam representant för Akademikerförbunden. Det utsedda förbundet
svarar för att samordning mellan berörda akademikerförbund sker på så sätt att
dessa uppträder som en part, oavsett att flera av akademikerförbunden omfattas
av avtaisförhandlingar. Det sålunda utsedda förbundet ska ha hög
representativitet hos Public serv i ceföretagen.

förändring av vilket förbund som representerar Akadernikerförhunden ska
meddelas Medieföretagen sex månader i förväg och senast sex manader före
aktuellt lönekollektivavtals utlöpningsdatum.

för närvarande ombesörjes denna funktion av DIK.

c. Partstäl]ning avseende 33-37 medbestämmande]agen

Frågor i ovan avseende ska lokalt hanteras av Akademikerförening. Saknas
sådan förening ska frågor som uppkommer med anledning av ovan nämnda
paragrafer hanteras av aktuellt utsett förbund.

Aktuellt utsett förbund uppträder som central part med anledning av att fråga
enligt nämnda paragrafer blir föremäl för central förhandling.

d. Centrala förhandlingar
Ett av berörda förbund utses att uppträda som gemensam representant för
Akademikerförbunden. Central förhandling, vanligtvis efter lokal förhandling
enligt MBL 10 — 12 §, begärs hos utsett Akademikerförbund, eller begärs av
utsett Akademikerförbund som enligt punkten b) innehar denna 1’unktion.

Centrala förhandlingar som enbart rör enskild medlem i ett av
akademikerförbunden sker med det förbund medlemmen tillhör.

i. Anmärkning:
För närvarande ingär i Akadernikei-förbunden; Akademikerförbundet

c2
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SSR, Civilekanomerna, DII( Fysioterapeuterna, Sveriges
Arbetsterapewer, Jusek, Naanetarna, Sveriges Skolledarfbrbun4
Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykoloörbwz4 Sveriges
Universitetslärare ochforskare, Sveriges Veterinärförbzm4 och
Sveriges Farmaceuter.

e. Akademikerfbrbunden fbrbinder sig at tillse at samtliga akademiker
tbrbunden inom Pil respekterar ovan partssffihlning.

£ Den företagsvisa lönerevisionen ska ske gemensamt Mr medlemmar i samtliga
de akademikerfbrbund som omfattas av avtalet.

g. Förhandlingen avslutades.

Justeras Mr MedieMretagen

Sten Lycke 1 lans 0 Andersson

Justeras Mr AkademikerMrbunden

Magnus I3erg Ulf Björkstrand
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Ändringar i kollektivavtalet för
avgiftskontrollanter inom Radiotjänst i Kiruna
AB

Mot bakgrund av de speciella förhållanden som detta avtal reglerar förbehåller sig
Medieföretagen rätten att justera yrkandena något i efterhand.

Följande ändringar i koflektivavtalet föreslås vilket markeras kursivt:

“Centralt Kollektivavtal avseende allmänna
anställningsvillkor för anställda som
avgiftskontrollanter vid Radiotjänst i Kiruna AB

1. Med avgifiskontrollant avses sådan medarbetare som på Radiotjänst i
Kiruna AB:s uppdrag besöker hushåll i syfte att inkassera hushållens
radio- och tv-avgifter.

2. Detta avtals giltighet följer det vid varje tidpunkt gällande kollektivavtalet
för Public Serviceföretagen mellan Medieföretagen å ena sidan och
UnionenlAkadernikerförbunden å den andra.

3. Avgiftskontrollanter omfattas inte av gällande löneavtal. Lön utgår i
kronor per till företaget inrapporterad avgift, enligt den av företaget
fastställda lägsta krontal eller annan överenskommelse mellan företaget
och varje avgiftskontrollant. Krontalet per avgift fastställs av
företagsledningen med anledning av Riksdagens beslut avseende radio-
och tv-avgiftens storlek. Antalet avgifter kan variera. Ärhetsledande chef
och medarbetare ska tydliggöra mål samt utvärdera arhetsresultat
regelbundet.

4. Milersättning utgår i de fall detta särskilt medgivits i samband med
anställningens ingående eller att detta särskilt avtalats.

5. Gällande ITP avtal samt avtal om arbetsmarknadsförsäkringar är
tillämpliga.

6. Medarbetare anställda som avgifiskontrollanter och som kvalificerar sig
för pensionspremier samt arbetsmarknadsförsäkringar omfattas av
Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Nämnda kollektivavtal gäller med följande undantag och tillägg.

§2 Anställning
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1 stället för kollektivavtalets anställningsformer tillämpas s.k. anställningsformen
avgifiskontrollant. Anställningen kan ingås tillsvidare eller för viss tid med en
geografisk placering. Den geografiska placeringen utgör verkssamhetsort.

Lagen om aiställningsskydd gäller.

företrädesrätt gäller endast till anställning som avgifiskontrollant och endast till
det verksamhetsområde som medarbetare tidigare varit verksam inom.
Medarbetare som uppnått pensionsåldern enligt gällande kollektivavtal har inte
företrädesrätt.

företaget ska informera arbetstagarparten om omfattningen av verksamheten
regelbundet.

§4 Arbetstid

Med ändring av kollektivavtalets regler gäller att arbetstid ska förläggas i dialog
med avgifiskontrollantens arbetsledare med hänsyn till företagets policy och
uppdragets omfattning.

Medarbetare är undantagen från arbetsti dslagen (1 982:673).

1-Teltidsarbete utgör fem/sex arbetsdagar i genomsnitt per veckan om högst 40
timmar under en begränsningsperiod om 12 månader. Arbetstiden för viss vecka
kan variera.

Det ligger i sakens natur att avgiftskontrollanten har rätt till erforderlig veckovila
om minst 36 timmar. Sådan ska förläggas i samråd med ansvarig arbetsledure.

Reglerna om övertids- och mertidsarbete, övertids- och mertidsersättning, samt
ob-, beredskapsersättning och nationaldagen är inte tillämpliga.

§5 Resor itjänsten

Resor som avgifiskontrollant företar i tjänsten för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter. utgör inte s.k. tjänsteresa enligt kollektivavtalets definition, om
inte detta särskilt överenskommits. Restidsersättning utgår således inte för sådana
resor.

Vid s.k. ij änsteresa. enligt kollektivavtalets definitioner, utgar ersättn ingar enligt
kollektivavtalet.

§6 Lön

Lön utgår i efierskott, d.v.s. månaden efter, och utgörs av inrapporterade antalet
avgifter månaden före.

Avgi/!SkOfltrOllw7I som i samband vid nyanstä/lning genomgar ii?tro)duktiOfl
erhuller tim/ön. Timlönc’n utgörs av kigst lägst/ön pc’r munad eiihi löneavtal
nie//an parterna delat med 1 73.
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Samma ersättning erhåller avgifiskontrollant som deltar i anbe/allt möte med sin

chef (sk. coachning) och/eller medverkande i kon/’rens.

§7 Semester

För avgiftskontrollanter regleras semester enligt lag och vad som anges nedan.

Medarbetare har rätt till 25 semesterdagar per semesterår.

Semesterlönen utgörs av 1 2,5 % av ackumu]erad lön under intjänandeåret april till

mars. Semesterlönen utges i samband med huvudsemestern månads

löneutbetalning.

för varje utlagen semesterledighetsdcig under intjänandeöret läggs 1/25 del av

semesterlönen.

Frånvaro som enligt semesierlagen är semesterlöl7egrundcmde, se 1 7 — 1 7 b.

ska liggc’ till grund för uträkning av avgi/iskontrollantens semesterlön.

För val7e semesterlönegrundande/ränvarodag, inklusive karc’nsdag i

sjuklöneperioden, adderas en kalenderdagslön till det ackumulerade beloppet för

in!jällandeåret, utöver beräkningsunderlaget för semesterlönen.

Kalenderdagslönen beräknas enligt föl/ande:

- Enligt detta avtals § 8 dcjinierad genomsnittlig manadslön x 12

/365

För anställningar som avses pägå kortare tid än tre mänader utgar inte nagon

sc’mesterledighet. Vid avsltitad anställning utgar se,nc’sterersättning med 12,5 %

beräknadpu hela provisionslönen.

§ 8 Sjuklön mcm.

Sjuklön utgår enligt lag och kollektivavtal med följande begränsning.

Sjuklön utgår endast för ordinarie arbetsdagar som efter överenskommelse mcd

arbetsgivaren förlagts som arbetstid.

Morn 1 och Morn 2 gäller, utom vad avser andra stycket avseende sjuklön från och

med 15:e kalenderdagen samt Mom 3:3 Sjukdom frun den 15:e kalenderdagen.

Moin 3 Sjuklönens storlek ;n.rn.

Mmii 3:1 Sjuklönens storlek

Sjuklönen som arbetsgivaren ska utge till medarbetaren beräknas genom att

avdrag görs från lönen enligt nedan. Arbetsgivaren ska därvid göra sjukavdrag

från den aktuella månadslönen.
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Moni 3:2 Sjukdom 1. o. in. 14 kalenderdagar per sjukperiod

För dag cii medcirbetare är franvarande från arbetet på grund av sjukdom erläggs
sjuk/ön enligt fö!jai?de formel,

Månadslönen =

— Ackumulerad munadsiön de sc’naste 12 hela manaderna före
insjuknandedagen /12 eller antalet munadslöner under
anställningen jire insjuknandet / hela manader motsvarande
period.

saknas underlag för beräkning av sjuk/ön enligt ovan används
nedan princip,

— avgifiskontrollanic’ns personliga rna/per kalenderar x kronor
per avgift /12.

Kalei7derdagslön utgörs av =

— Genomsnittlig inanadslön / 30

Sjuklönen för dag 2 till och med dag /4 i juklöneperioden utgar med 80 % av
kalenäerdagslönen per dag.

1-lar medarbetare inte varit anställd i företaget under ovan nämnda period ska
månadslön som beräknas efter det målon

schemalagdaar
kalen& .

U,L1U .vni planerats för medarbetaren under

Sjuklönen beräknas genom att avdrag görs för lönen enligt Mom 3.1 och 3.2.

Därutöver gäller Morn 4 och Mom 5 såvida det reglerar ersättning före den 15:e
sjukdagen i sjukperioden.

Avgiftskontrollanter omfattas inte av reglerna om föräldralön enligt Morn 6 -

föräldralön eller Morn 7 - Ledighet med tillfällig föräldrapenning. Däremot
omfattas sådan medarbetare av Mom 8 — Srnitthärare, dock inte för tid som
sträcker sig efter den 15:e dagen i sjukperioden.

§ 9 Permission och Tjänstiedighet

Mot bakgrund av att arbetstiden förläggs i samräd med arhetsledande chef är
parterna överens om att reglerna om pennission och tjänstiedighet inte är
tillämpliga.

‘“Tmnnt1en

§12 Uppsägning
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Uppsagningsfider %r avgiftskonuollanter framgår av anstliflningsskyddslagens §
Il.

För Mediefbretagen För Akademikerfbrbunden




