
 
 PROTOKOLL 
  
 
Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 april 2004 – 31 mars 2007 
  
Parter Almega Tjänsteförbunden bransch Utveckling & Tjänster 
 CivilingenjörsFörbundet, CF 
 Sif 
  
Tid 2004-03-15, 2004-04-20, 2004-05-03—04, 2004-06-02 
 
Plats Almegas lokaler i Stockholm 
 
Närvarande  För arbetsgivarparten 

Åsa Ramel 
 Inger Jonasdotter 
 Jenny Lundmark 
 Bo C Johanson 
 Håkan Gunnarsson  
 Anita Hall-Höök  
 Peter Heijkenskjöld  
 Susann Nilsson 
 Anita Olson 
 Monica Rolander 
 Håkan Unneberg 
 
 CF 
 Mikael Rosengren 
 Helene Robson 
 Håkan Civencrona 
 Magnus Henke  
 Lena Sjögren 
 Kristina Pålsson 
 
 Sif 
 Hans Ekström 
 Lis-Marie Fond 
 Ulf Brännlund 
 Lennart Bålström  
 Karl-Eric Hallgren 
 Rolf Jacobsson 
 Jörgen Larsson  
 Bengt Sjöberg 
 Jan Sjöholm  
 Anitha Svensson-Grane 
 Jan Thell 
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§ 1 Parterna träffar avtal om löner och lönebildning för avtalsområde 

Utveckling & Tjänster, enligt bilaga 1. 
 
§ 2 Parterna är överens om att ett aktivt arbete ska bedrivas i företagen 

för att undanröja eventuellt förekommande osakliga löneskillnader 
mellan män och kvinnor i likartade befattningar. Arbetet ska  be-
drivas utifrån gällande lagstiftning, vilket innebär att arbete ska ske 
med kartläggning, analys och aktiva åtgärder. Vid upptäckt av osak-
liga löneskillnader ska dessa åtgärdas i enlighet med reglerna i 
jämställdhetslagen.  

 
§ 3 Parterna träffar avtal om allmänna anställningsvillkor enligt bilaga 

2. 
  
 Parterna är överens om att under avtalsperioden följa förekomsten 

av ”överenskommen visstidsanställning” inom avtalsområdet. 
 
 Regeln om ytterligare en månads föräldralön i branschavtalet kan 

tillämpas för barn födda fr o m 1 april 2004. 
 
§ 4 Parterna träffar avtal om kompetensutveckling, enligt bilaga 3. 

§ 5 Parterna konstaterar att frågan om arbetsmiljö behandlas i parts-
gemensam arbetsgrupp enligt bilaga 4. 

§ 6 Parterna ska skriftligt informera om de gemensamma riktlinjer som 
huvudorganisationerna har enats om för genomförandet av den 
europeiska överenskommelsen om distansarbete, så att medlems-
företag kan beakta överenskommelsen i de fall då avtal om distans-
arbete träffas med medarbetare. 

§ 7 I fråga 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 av-
talen. Om parterna inte kan enas, har part rätt att säga upp avtalet 
med tre månaders uppsägningstid. 

§ 8 Avtalet gäller för tiden 1 april 2004 – 31 mars 2007. 



3 (3) 
 
 

§ 9 Förhandlingarna förklaras avslutade. 
 
  
 Vid protokollet 
 
 
 
 Åsa Ramel         
  
 
 
 Justeras        
 
 
 
 Bo C Johanson    Mikael Rosengren 
 
 
 
 
 Åsa Ramel     Hans Ekström 
  
 
 


