
Avtal 2017 klart med Almega Samhallförbundet 

Tjänstemanaavtalet för direkt anställda och avtalet för tjänstemän i samhalls arbetsmarknadspolitiska 
uppdrag är klara. Akademikerförbunden har tecknat ett treårigt avtal för avtalsområdet. 

Nya avtalet gäller från 2017-04-01-2020-03-31 och ger förutsättningar för fortsatta realöneökningar. 

Löneavtalet stupstocksiffror ligger på det s.k. kallade märket 6,5 % på tre år med avräkning till 
flexpension på 0,4 % under avtalsperioden. 2017-04-1  2, 0 %, 2018-0-04-01 ,1,8 % och 2019-04-01 
2,3 %. 

Avtalet ger också möjlighet att få avsättning med flexpension med 02 % från 1 november 2017 och 0,2 
% från 1 april 2019. Premien till flexpension kompletterar som ytterligare pensionspremie till ITP-
planen Den förstärka möjligheten att gå ned i arbetstid i pensionerings syfte gäller från 62 års ålder. 

I avtalet för direktanställda tjänstemannaavtalet har det införts ändringar i anställningsformer precis 
som innan är tillsvidare anställning huvudregeln. De tidigare reglerna om ex arbetstopp, arbetets 
särskilda beskfenhet är borttaget 

Du kan fortfarande vara anställd som vikarie och det är tillfört en anställning som avtalad visstid 
(AVA). Man kan maximalt vara anställd 36 månader i dessa anställningsformer som sedan övergår till 
en tillsvidare anställning. Andra former av beredskap har införts. Nu finns det 3 olika varianter: du ska 
vara tillgänglig och Inställa dig på arbetsplatsen, eller annan angiven plats: Inställse i hemmet för att 
utföra arbete: Inställse via mobilt verktyg som inte kräver att du behöver inställa dig på någon angiven 
plats. De olika beredskapsnivåerna har olika ersättning. 

Ett nytt avtal om utvecklingsanställningar som motsvarar det som det som finns på LO-sidan 
har tecknats för de tjänstemän som genom arbetsförmedlingen anvisats. 
Två arbetsgrupper kommer att arbeta under avtalsperioden. 
Utvecklingsavtalet ska ses över och eventuellt omarbetas där ingår alla parter även LO-
förbunden. 
Den andra arbetsgruppen ska efter de fackliga parternas yrkande se över regler om 
arbetstidens förläggning och ersättning. Arbetsgruppen ska även beakta tillgänglighetsfrågor 
och tjänstemännen behov av balans i arbetslivet. 
Se mer i protokoll. 

Ulf Nilsson 

Akademikerförbunden företrädda av 
Akademikerförbundet SSR 






































































































































