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§ 1 Kollektivavtal för perioden 2004-04-01 –  2007-03-31 
 
 Parterna träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställ-

ningsvillkor m m för tiden 2004-04-01 --  2007-03-31. 
 
 Avtalet kan sägas upp för tredje avtalsåret. Sådan uppsägning ska 

ske senast 2005-12-31. Avtalet löper i så fall med sju dagars ömse-
sidig uppsägningstid fr o m 2006-04-01 om parterna inte dessför-
innan träffat nytt avtal. 

 
 Ifråga om ändringar som kan ske under avtalsperioden i arbetstids-

lagen och sjuklönelagen och andra bestämmelser rörande sjuklön, är 
parterna ense om att uppta förhandlingar i syfte att anpassa avtalen. 
Om parterna inte kan enas har part rätt att säga upp avtalet med tre 
månaders uppsägningstid. 

 
 
§ 2 Löner 
 
 Parterna är ense om löneavtal enligt bilaga 1. 
  
  
§ 3 Allmänna anställningsvillkor 
 

Parterna är ense om att prolongera gällande avtal om allmänna 
anställningsvillkor med ändringar enligt bilaga 2.  
 

§ 4 Särskilda bestämmelser i försäkringsfrågor i vissa fall, 
CF 
Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spårtrafik och CF är ense 
om motsvarande innehåll som framgår av nuvarande bilaga 2 i  all-
männa villkorsavtalet om särskilda bestämmelser i försäkringsfrågor 
i vissa fall.  

 
§ 5 Arbetsmiljö 
 

Samarbetsgrupp/arbetsmiljö 
För att stödja det lokala arbetsmiljöarbetet tillsätts en central parts-
gemensam samarbetsgrupp i arbetsmiljöfrågor. I gruppen ingår två 
förbundsrepresentanter för Almega Tjänsteförbunden Spårtrafik och 
en förbundsrepresentant från vardera SEKO, ST och CF. För beslut 
i gruppen krävs enighet. 
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Inriktningen av verksamheten i samarbetsgruppen 
 Samarbetsgruppen är ett forum för partsgemensamma aktiviteter 

och informationssatsningar inom arbetsmiljöområdet. Huvudinrikt-
ningen är att aktiviteterna och informationssatsningarna ska syfta till 
att stimulera det lokala arbetsmiljöarbetet och minska sjukfrån-
varon.  

 
 Samarbetsgruppen planerar årligen vilka aktiviteter eller informa-

tionssatsningar man vill genomföra. Om aktivitet medför kostnader 
ska finansiering lösas innan aktiviteten startar. Kostnader i övrigt 
för samarbetsgruppens verksamhet bär parterna var för sig. 

  
   
§ 6 Avtal om riktlinjer för arbetsmiljö m m 
  
 Parterna har träffat överenskommelse om avtal om riktlinjer för 

arbetsmiljö och samverkan i arbetsmiljöfrågor enligt bilaga 3. 
 
§ 7 Arbetsgrupp rörande anställda i säkerhetstjänst som ej    

godkänns enligt BV-FS 2000:4 
 En arbetsgrupp mellan centrala parter tillsätts för att analysera 

frågeställningar som uppstår rörande anställda i säkerhetstjänst som 
ej godkänns enligt BV-FS 2000:4 

  
§ 8 Diskussioner om samarbetsavtal 

De centrala parterna är överens om att påbörja diskussioner i syfte 
att träffa ett samarbetsavtal. 

 
§ 9 Förtroendefull samverkan i förändringsarbete 
 Parterna har påtalat vikten av en förtroendefull samverkan i 

förändringsarbete, enligt bilaga 4. 
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§ 10 Förhandlingarna avslutas 
 
 Förhandlingarna förklarades härefter avslutade. 
 
 Vid protokollet 
 
 
 
 Gunnar Järsjö 
 
 Justeras       
 
 
 
 Peter Blomqvist    Mikael Rosengren  

    
 
 
 Harriet Lövén      
 
      


