
 
 PROTOKOLL 
  
 
Ärende Avtal om löner och anställningsvillkor 1 april 2007 – 31 mars 2010 
  
Parter Almega Tjänsteförbunden bransch Utveckling & Tjänster 
 Sveriges Ingenjörer 
  
Tid 2007-02-19, 2007-03-07, 2007-03-20, 2007-03-29, 2007-04-10, 

2007-04-17 och 2007-04-18, 2007-05-23 
 
Plats Almegas lokaler i Stockholm 
 
Närvarande  För arbetsgivarparten 

Åsa Ramel 
 Johan Andersson 
 Gunnar Järsjö 
 Bo C Johanson 
 Margareta Ekholm-Wahlgren 
 Håkan Gunnarsson  
 Peter Heijkenskjöld 
 Stefan Hesselgren 
 Anita Höök 
 Susann Nilsson 
 Anita Olson 
  
 Sveriges Ingenjörer 
 Heléne Robson 
 Mats Axelson 
 Katrin Boschkova 
 Malin Gustafsson 
 Magnus Källman 
 Marcus Törnqvist 
 
 
§ 1 Parterna träffar avtal om löner och lönebildning för avtalsområde 

Utveckling & Tjänster, enligt bilaga 1. 
 

Parterna är överens om att under avtalsperioden tillsätta en central 
arbetsgrupp som ska se över processen kring den lokala 
lönebildningen i syfte att utveckla löneavtalen. Arbetsgruppen ska 
kartlägga hur löneprocessen fungerar i företagen och identifiera de 
problem som finns i nuvarande löneavtal. I arbetet ingår att söka 
ändamålsenliga lösningar för företag med en eller flera driftsenheter 
som har få anställda. Arbetet ska bedrivas i nära samarbete med de 
lokala parterna och leda till partsgemensamma rekommendationer 
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§ 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 bedri-
vas 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 jäm-
ställdhetslagen.  

 
§ 3 Parterna träffar avtal om allmänna anställningsvillkor enligt bilaga 

2.  
 
§ 4 Parterna är överens om att bytet från annandag pingst till national-

dagen som allmän helgdag inte ska påverka tjänstemannens arbets-
tidsmått. 

 
Parterna rekommenderar de lokala parterna att finna lösningar som 
med utgångspunkt från tjänstemännens olika arbetstidsformer ger ett 
sådant resultat. Om de lokala parterna inte enas om annat ska tjäns-
temannen erhålla ledighet motsvarande en arbetsdag utan löneav-
drag de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag om detta 
erfordras för att tillgodose överenskommelsen i första stycket. 

  
§ 5 Parterna träffar överenskommelse om kompetensutveckling, enligt 

bilaga 3. 
 
§ 6 Parterna konstaterar att frågan om arbetsmiljö behandlas i parts-

gemensam arbetsgrupp, Nya Tag, enligt bilaga 4. 
 
§ 7 Arbetstagare har som nyanställd rätt att på betald tid under en timme 

delta i av lokal fackklubb vid företaget anordnad information om 
den lokala fackliga verksamheten. En arbetstagare kan vid ett och 
samma företag enbart en gång på betald tid ta del av sådan informa-
tion. Parterna rekommenderar företag och lokal klubb att samordna 
detta med företagets introduktion av nyanställda. 

 
§ 8 Parterna konstaterar att avtalet om löner och allmänna 

anställningsvillkor för Almega Tjänsteförbunden bransch Värde-
papper upphör att gälla den 31 mars 2007. De företag som omfatta-
des av det avtalet ska fr o m den 1 april 2007 omfattas av avtalet om 
löner och allmänna anställningsvillkor för Almega Tjänsteförbun-
den bransch Utveckling & Tjänster. De företag som berörs är Crane 
AB och AB Svenska Pass. 
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§ 9 Avtalen om löner och allmänna anställningsvillkor gäller för tiden 1 
april 2007 – 31 mars 2010. Avtalen kan sägas upp för den tredje 
avtalsperioden (1 april 2009 – 31 mars 2010). Sådan uppsägning ska 
ske senast den 31 december 2008. 

 
§ 10 Förhandlingarna förklaras avslutade. 
 
  
 Vid protokollet 
 
 
 
 Johan Andersson         
 
 
 Justeras        
 
 
 
 Åsa Ramel     Heléne Robson 
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