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§ 1 Parterna konstaterar att uppgörelse träffats denna dag om löner och allmänna
anställningsvillkor för perioden den 1 mars 2001 – 30 april 2004 i enlighet med
bilagorna 1, 2 , 3 och 4.

§ 2 Med avtalsåret 2001 avses perioden 1 mars 2001– 30 mars 2002, med avtalsåret
2002 avses perioden 1 april 2002 – 30 april 2003 och med avtalsåret 2003 avses
perioden 1 maj 2003  – 30 april 2004.

§ 3 Det avtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän som gällde mellan
parterna fram till den 28 februari 2001 skall gälla från den 1 mars 2001 med
tillägg till § 5 mom 6 Föräldralön och § 6 mom 1 Rätten till särskild
övertidskompensation enligt bilaga 2.

§ 4 Parterna har enats om regler för arbetstidsförkortning, bilaga 3. En eventuell
kommande lagstiftning kan dock påverka arbetstidsfrågan. Vid en eventuell
lagstiftning skall förhandling ske i syfte att reglera hur den avtalade
arbetstidsförkortningen skall tillgodoräknas.

§ 5 Parterna har enats om ”Avtal om riktlinjer för kompetensutveckling”, bilaga 4.



§ 6 Mellan Grafiska Företagens Förbund å ena sidan och Grafiska Fackförbundet
Mediafacket, Ledarna, SIF och Sveriges Civilingenjörsförbund å andra sidan finns
sedan 1993 ett arbetsmiljöavtal.

I årets förhandlingar har såväl CF som SIF begärt att avtalet skall ses över. En
tidigare partssammansatt arbetsgrupp diskuterade under år 2000 avtalet utan att
lämna förslag till förändringar.

Parterna är nu överens om att tillsätta en arbetsgrupp för en genomgång av
arbetsmiljöavtalet och att till detta arbete inbjuda övriga avtalsparter. Gruppens
arbete bör bland annat inriktas på

• arbetstidens och organisationens inverkan på arbetsmiljön
• sätt att förebygga diskriminering och kränkande särbehandling, samt
• att följa upp och dra nytta av motsvarande arbete i andra branscher.

§ 7 Parterna är ense om att bestämmelser om förhandlingsordning,
tjänstemarknadsnämnd SAF-PTK samt Tjänstemarknadskommitté SAF-PTK
enligt §§ 9 och 10 i förhandlingsprotokollet till avtalsuppgörelsen SAF-PTK
1976-05-21 förlängs att gälla med samma giltighetstid som avtalet om allmänna
anställningsvillkor mellan parterna.

§ 8 Avtalet om allmänna anställningsvillkor gäller fr o m den 1 mars 2001 t o m den
30 april 2004. Om inte avtalet sagts upp senast tre månader före giltighetstidens
utgång, förlängs det för ett år åt gången med samma uppsägningstid. Sker
uppsägning löper avtalet efter utlöpningsdagen med sju dagars ömsesidig
uppsägningstid.

Part äger senast den 31 december 2002 säga upp löneavtalet och avtalet om
allmänna anställningsvillkor vad avser tredje avtalsåret.

Vid protokollet

Justeras



Bilaga 1 till överenskommelse
2001-05-14 mellan GFF och CF

Överenskommelse om löner för perioden den 1 mars 2001 – 30 april 2004 mellan
Grafiska Företagens Förbund och Sveriges Civilingenjörsförbund. Parterna är överens
om att mellanvarande avtal i tillämpliga delar skall gälla även för tjänstemän i andra
PTK-anslutna SACO-förbund

1a. Löneprinciper

Lönesättningen skall vara individuell och differentierad.

Lönen skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i 
arbetsuppgifterna och den enskilda tjänstemannens sätt att uppfylla dessa.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga
samt idérikedom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen.

Lönen bör öka med stigande ansvar och svårighetsgrad och med tjänstemannens 
prestation och duglighet.

Även marknadskrafterna påverkar löneavvägningen.

Samma principer för lönesättningen skall gälla för kvinnor och män liksom för 
yngre och äldre tjänstemän.

Det är viktigt att förekommande löneskillnader upplevs som motiverade och rättvisa.

Lönesättningen bör stimulera till kompetensutveckling i olika former.

Anmärkning:
Diskriminerande eller andra omotiverade löneskillnader mellan anställda skall inte
förekomma. Inför de lokala löneförhandlingarna skall de lokala parterna tillsammans
analysera om diskriminerande eller på annat sätt sakligt omotiverade löneskillnader
förekommer. Framgår det av dessa analyser att omotiverade skillnader finns i företaget
skall dessa justeras före förhandlingarna.

1b. Riktlinjer för lokala löneförhandlingar

Inför lönerevisionen bör de lokala parterna genomföra en gemensam genomgång av
avtalet. Denna genomgång syftar till att parterna vid lokala förhandlingar skall ha
förutsättningar att genomföra en lönerevision i enlighet med avtalets intentioner för att
uppnå en lönesättning som kan accepteras av både arbetsgivare och individen.

Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet och skapar förutsättningar för
att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.



Ett förtroendefullt samarbete mellan företagsledning, fackliga företrädare och de
anställda tjänstemännen är av stor betydelse för lönebildningen.

De grundläggande principerna om individuell och differentierad lönesättning skall vara
vägledande för det lokala lönerevisionsarbetet.

De lokala parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner och
tillämpningen på företaget i syfte att träffa överenskommelse om formerna för
genomförandet av den lokala lönerevisionen.

Parterna skall sträva efter att bli överens utan att centrala förhandlingar skall behöva
tillgripas. Det är därför viktigt att man sakligt motiverar sina ståndpunkter och visar
varandra ömsesidig förståelse och respekt.

Vidare beaktas att tjänstemän genom sitt arbete bidrar till företagets resultat och att
företagets framgång är beroende av en värdefull och engagerad insats av tjänstemän på
alla nivåer.

 Låg löneökning

Det är angeläget att tjänstemän, som under en period erhållit liten eller ingen
löneutveckling, vid lönesamtal med lönesättande chef informeras om vad medarbetaren
kan göra för att öka lönen och på vilket sätt arbetsgivaren kan medverka genom t ex
kompetenshöjande åtgärder. Även de lokala parterna skall överlägga om situationen om
berörd tjänsteman så begär.

Individuellt lönesamtal

Parterna betraktar individuella lönesamtal som ett naturligt och nödvändigt led i det
lokala kompetens- och löneutvecklingsarbetet. Syftet är bl a att klarlägga vilka behov
och förväntningar som skall vara uppfyllda för att resultera i lönehöjningar för den
enskilde.

De individuella lönesamtalen skall därför ses som en förberedande del i de lokala
lönerevisionsförhandlingarna.

2. Justering av löner

2.1 Lokala potter för justering av löner 2001-03-01, 2002-04-01 respektive 2003-05-01

2001-03-01, 2002-04-01 respektive 2003-05-01 bildas en allmän pott om 2,1 procent,
1,8 procent respektive 1,6 procent av lönesumman. Med lönesumman avses summan av
de fasta kontanta lönerna dagen före respektive dag för lönerevision.

Potten fördelas av de lokala parterna enligt löneprinciperna i punkterna 1a och 1b.



2.2 Löneöversyn 2001, 2002 och 2003

De lokala parterna skall under vart och ett av avtalsåren 2001, 2002 och 2003 förhandla
om löneökningar i syfte att för tjänstemannagruppen bibehålla eller uppnå önskad
lönestruktur.

Vid överväganden beträffande lönestrukturen skall beaktas de i gruppen ingående
tjänstemännens ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter,
höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran, bättre arbetsinsatser
samt sådan utveckling av egen och andras kompetens som är av vikt för verksamheten.

Särskilda hänsyn skall vidare tas till individer med ogynnsamt löneläge eller ogynnsam
löneutveckling. Skulle en sådan individ likväl inte få del av löneökning vid översynen
skall - på endera parts begäran - särskild överläggning föras om dennes förutsättningar
för arbetsuppgifterna, behov av kompetenshöjning eller andra ändamålsenliga åtgärder i
syfte att åstadkomma en förändring.

Löneökningar till följd av löneöversyn gäller, om inte annat överenskommes, med
verkan från den 1 mars 2001, 1 april 2002 respektive 1 maj 2003.

2.3 Förhandlingsordning

Fördelning av lokal pott och översyn av lönerna skall ske genom förhandling mellan
lokala parter.

I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överenskommelse om
fördelningen av lokal pott enligt punkt 2.1 eller beträffande löneöversyn enligt punkt 2.2
har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling.

3. Omfattning

3.1 Löneavtalet för respektive avtalsår omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid
företaget senast den 28 februari 2001, 31 mars 2002 respektive 30 april 2003.

3.2 Undantag av vissa kategorier

Detta löneavtal omfattar ej tjänsteman som den 28 februari 2001, 31 mars 2002
respektive 30 april 2003

- ej har fyllt 18 år eller

-  är anställd för vikariat eller som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller 
visst arbete och vars anställning ej har varat fortlöpande under sex månader eller

-  är anställd på prov och antingen ej har övergått direkt från tidigare anställning, i
vilken han har omfattats av tjänstemannaavtal om allmänna villkor, eller vars
anställning ej har varat fortlöpande under sex månader eller

- innehar anställning som utgör bisyssla eller



- kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han har uppnått pensionsåldern eller har an-
    ställts vid företaget efter det att han har uppnått den pensionsålder som tillämpas vid 

detta.

Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning skall utges till tjänsteman, som enligt
denna punkt är undantagen från löneavtalet. Därvid skall bestämmelserna i detta vara
vägledande.

Om tjänsteman, som den 28 februari 2001, 31 mars 2002 respektive 30 april 2003 var
anställd som vikarie eller på prov och som enligt första stycket ej omfattas av
löneavtalet, under avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid företaget skall
bestämmelserna i detta avtal vara vägledande vid fastställandet av tjänstemannens lön.

Tjänsteman som den 28 februari 2001, 31 mars 2002 respektive 30 april 2003 är
tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller
föräldraledighet är undantagen från detta löneavtal om ej överenskommelse träffas om
annat. När tjänstemannen återgår i tjänst skall lönen bestämmas efter samma normer
som gällt för övriga tjänstemän vid företaget enligt detta avtal.

3.3 Tjänsteman som slutat sin anställning

Om en tjänsteman har slutat sin anställning den 1 mars 2001 eller senare, 1 april 2002
eller senare, respektive 1 maj 2003 eller senare och ej har fått lönehöjning enligt punkt 2
skall han till företaget anmäla sitt krav härpå senast inom en månad efter det att
tjänstemännen vid företaget har underrättats om att lönerevisionen är genomförd. Om
tjänstemannen försummar detta medför detta löneavtal ej längre någon rätt till
lönehöjning.

3.4 Anställningsavtal den 1 september 2000 eller senare, 1 oktober 2001 eller senare,
respektive 1 november 2002 eller senare

Om företaget och en tjänsteman den 1 september 2000 eller senare, 1 oktober 2001 eller
senare, respektive 1 november 2002 eller senare har träffat avtal om anställning och
därvid även om viss lön och de vidare uttryckligen har överenskommit att den avtalade
lönen skall gälla oberoende av respektive års lönerevision skall tjänstemannen ej
omfattas av detta löneavtal.

3.5 Redan genomförd lönerevision

Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lönehöjningar skall dessa
avräknas mot vad tjänstemannen erhåller vid tillämpning av punkt 2 såvida ej uttrycklig
lokal överenskommelse om annat har träffats.

3.6 Kontraktslön

Löneavtalet tillämpas även för en tjänsteman med kontraktslön, om det ej framgår av
omständigheterna att så ej varit avsikten då kontraktet upprättades eller förnyades.



4. Tillämpningsregler

4.1 Begreppet företag

I det fall ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om det på samma ort
har flera enheter gäller följande där tvist uppkommer om löneutrymme i samband med
löneöversyn enligt punkt 2. Om så har varit klar praxis vid företaget vid tillämpningen
av tidigare löneavtal eller om lokal överenskommelse härom träffats, avses med
”företag” företaget som helhet.

4.2 Retroaktiv omräkning

Följande gäller beträffande utbetalade övertidsersättningar samt gjorda
tjänstledighetsavdrag och sjukavdrag.

4.2.1 Övertidsersättning

Övertidsersättningar skall omräknas retroaktivt. Omräkningen skall ske med den
genomsnittliga lönehöjningen för tjänstemännen vid företaget, såvida inte lokal
överenskommelse träffas om att omräkningen skall ske individuellt för varje tjänsteman.

4.2.2 Tjänstledighetsavdrag

Tjänstledighetsavdrag skall omräknas retroaktivt.

Omräkningen skall ske individuellt.

4.2.3 Sjukavdrag

Sjukavdrag t o m 14:e kalenderdagen i sjukperioden skall omräknas retroaktivt.

Retroaktiv omräkning skall också göras av sjuklön för bortfallande skift- eller OB-
ersättning.

Sjukavdrag fr o m 15:e kalenderdagen skall ej omräknas retroaktivt.

4.3 Arbetstidsförändring

Om arbetstidens längd för tjänstemännen vid företaget eller vissa av dessa förändras den
1 mars 2001 eller senare skall lönerna för berörda tjänstemän ändras i proportion till
arbetstidsförändringen.

5. Provision

5.1 Krontalsprovisioner

Om en tjänsteman förutom med fast lön även är avlönad med ersättningsbelopp, som
bestäms i kronor per producerad enhet eller försåld enhet, skall detta belopp prövas i
samband med lönerevisionen.



5.2 Garanterade provisioner

Garanterat provisions- eller tantiembelopp eller liknande inkomstgaranti skall prövas i
samband med lönerevisionen.

5.3 Övriga provisioner

För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör eftersträvas - med beaktande av att
det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilda tjänstemannen
kan variera - att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga tjänstemän.

6. Premielön

För tjänstemän med premielön gäller samma principer för lönehöjningar som för övriga
tjänstemän.

7. Vissa pensionsfrågor

7.1 Pensionsmedförande lönehöjningar

Om lönehöjning utges till tjänsteman som anges i punkt 3.3 och som är
pensionsberättigad, skall höjningen ej vara pensionsmedförande. Om anställningen har
upphört på grund av pensionsfall skall emellertid lönehöjningen vara
pensionsmedförande.

7.2 Anmälan om pensionsmedförande lön

Företagen skall såsom pensionsmedförande lön till SPP/PRI anmäla lönen efter
lönehöjningarna enligt punkt 2 för respektive avtalsår.



Bilaga 2 till överenskommelse
2001-05-14 mellan GFF och CF

Ändringar i avtalet mellan GFF och CF om allmänna anställningsvillkor

1.

§ 5 SJUKLÖN
Momentet 6 erhåller följande lydelse:

Mom 6 Föräldralön

Mom 6:1
En tjänsteman som är tjänstledig med föräldrapenning eller havandeskapspenning har rätt till
föräldralön om tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd vid
barnets födelse eller vid mottagande av adoptivbarn och anställningen fortsätter under minst
tre månader efter tjänstledigheten.

Mom 6:2
Föräldralön utgörs av

- En månadslön minus 30 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m 15:e
kalenderdagen enligt mom 3:3, om tjänstemannen har varit anställd i ett men ej två år i följd.

- Två månadslöner minus 60 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m 15:e
kalenderdagen enligt mom 3:3, om tjänstemannen har varit anställd i två år i följd eller mer.

Om tjänstledigheten skulle bli kortare än en respektive två månader, utges föräldralön inte för
längre tid än ledigheten omfattar.

Mom 6:3
Föräldralönen utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar och resterande hälft
efter det att tjänstemannen har fortsatt sin anställning i tre månader efter tjänstledigheten.

Mom 6:4
Om föräldrapenningen enligt lagen om allmän försäkring har nedsatts så skall föräldralönen
reduceras i motsvarande grad.

Mom 6:5
Under tjänstledighet för havandeskap görs avdrag enligt § 9 mom 2:2. Detta gäller både när
tjänstemannen har rätt till föräldralön enligt ovan och när tjänstemannen saknar sådan rätt.



2.

§ 6 ÖVERTIDSKOMPENSATION
Momenten 1-3 erhåller följande lydelse:

Mom 1 Rätten till särskild övertidskompensation

Mom 1:1
Tjänsteman har rätt till särskild övertidskompensation om inte annan överenskommelse har
träffats enligt detta mom, andra stycket.

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan träffa överenskommelse om att särskild kompensation
för övertidsarbete inte utgår genom att övertidsarbetet ersätts med högre lön och/eller fem
eller tre semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Sådana överenskommelser skall gälla för tjänstemän i chefsställning eller tjänstemän som har
frihet i arbetstidens förläggning. I andra fall skall särskilda skäl föreligga. Överenskommelsen
skall vara skriftlig och avse en period om ett semesterår om arbetsgivaren och tjänstemannen
inte kommit överens om annat. Sådan annan överenskommelse kan inför varje nytt semesterår
omförhandlas.

Mom 1:2
Om arbetsgivaren och tjänstemannen uttryckligen överenskommit om att tjänstemannen
dagligen skall utföra förberedelse- och avslutningsarbete om lägst 12 minuter och lönen inte
har fastställts eller fastställes med hänsyn härtill skall tjänstemannen kompenseras för detta
förhållande genom att tjänstemannen får tre semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Mom 1:3
Om överenskommelse har träffats enligt mom 1:1 andra stycket eller mom 1:2 skall
arbetsgivaren underrätta vederbörande tjänstemannaklubb. Efter underrättelse enligt ovan
skall arbetsgivaren, om tjänstemannaklubben så begär, uppge de motiv som ligger till grund
för överenskommelsen.

- - - - - -



Bilaga 3 till överenskommelse
2001-05-14 mellan GFF och CF

Arbetstidsförkortning

På begäran av lokal part skall under avtalsperioden göras en genomgång av arbetstidsfrågorna
på arbetsplatsen i syfte att träffa överenskommelse om förkortning av årsarbetstiden.
Överenskommelsen skall ta hänsyn till verksamhetens och individens behov.

Sådan lokal överenskommelse kan till exempel innehålla flexibilitet vad gäller
arbetstidsförläggningen för hela eller delar av verksamheten, produktionsanpassad arbetstid,
förskjuten arbetstid m m.

De lokala parterna kan avtala om en dags ledighet under avtalsåret 2001, två dagars ledighet
under avtalsåret 2002 och tre dagars ledighet under avtalsåret 2003 och varje år därefter. De
lokala parterna kan, om man så finner lämpligare, välja annan modell för
arbetstidsförkortning.

För tjänsteman som är anställd endast del av året proportioneras ledighetens omfattning.
Detsamma gäller för tjänsteman som är frånvarande del av året. För tjänsteman som arbetar
olika långa dagar gäller ledigheten genomsnittlig arbetsdag.

Ledigheten uttages i hela dagar eller delar därav efter överenskommelse mellan tjänstemannen
och arbetsgivaren.

På arbetsplatser som saknar tjänstemannaklubb kan överenskommelse träffas med de berörda
tjänstemännen.

Överenskommelse skall träffas senast den 30 september 2001. Om så ej sker höjs
månadslönen generellt med 0,5 % per den 1 mars 2001, den 1 april 2002 och den 1 maj 2003.



Bilaga 4 till överenskommelse
2001-05-14 mellan GFF och CF

Avtal om

Riktlinjer avseende kompetensutveckling

Utgångspunkter

Arbetslivet har under de senaste åren präglats av allt snabbare förändringar. Därmed har också
kraven på de anställda att utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar ökat.

Anpassning och utveckling är nödvändigt för att möta dessa förändringar. Mellan förbunden
föreligger en betydande samsyn när det gäller behov av kompetensutveckling och dess
betydelse. Formerna för kompetensutveckling måste, för att vara ändamålsenliga och
praktiska, vara anpassade till de förutsättningar som finns i varje enskilt företag och utgå från
företagets verksamhet, behov och långsiktiga utveckling.

Kompetensutvecklingens betydelse

För att möta de ökade kvalitetskraven och den tekniska utvecklingen krävs ett målmedvetet
arbete med att utveckla kompetensen inom företaget. De anställdas yrkeskunnande, personliga
engagemang och utveckling har avgörande betydelse för företagets utveckling. Det är inte
tillräckligt att bara ge vissa nyckelpersoner möjlighet till kompetensutveckling. Alla anställda,
oavsett utbildningsbakgrund, bör efter behov ges möjlighet och utrymme till utveckling i
arbetet.

Dialogens betydelse

En viktig grund för utvecklingen av de anställdas och företagens samlade kompetens är den
interna dialogen. Den kan föras vid t ex regelbundna planerings- eller utvecklingssamtal och
arbetsplatsträffar där företagets och individens utvecklingsbehov diskuteras. Om den enskilde
medarbetaren så begär skall en personlig utvecklingsplan upprättas.

Dialogen bör beröra såväl företagets utvecklingsplaner som arbetstagarens arbetsuppgifter,
arbetssituation, utvecklingsmöjligheter och kompetenskrav. Det är viktigt att arbetet planeras
så att tillräckliga resurser i form av tid och pengar avsätts för kompetensutvecklingen. De
åtgärder som överenskommes bör dokumenteras och följas upp.

Kompetensutveckling – ett ansvar för både företag och anställd

Företaget och den anställde har ett gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen. Företaget
måste därför göra känt vilken specifik kunskap och kompetens som behövs för företagets och
den anställdes utveckling.

Det är i första hand företagets ansvar att genomföra utvecklingsinsatser av anställda,
organisation och teknik. Varje anställd är sedan ytterst ansvarig för sin egen utveckling.
Det är därför angeläget att alla anställda får möjlighet till insikt om sin situation, sina
förutsättningar och de möjligheter till kompetensutveckling som föreligger.



Kompetensutveckling – löneutveckling

Ett framgångsrikt arbete med kompetensutveckling förutsätter att lönesättningen på ett
naturligt sätt stimulerar till personlig utveckling. Kompetensutveckling är därför en viktig
faktor i lönebildningsprocessen. Det är därför viktigt att företagen tillämpar principer för
lönesättning och anställningsvillkor som stimulerar de anställda till kontinuerlig
kompetensutveckling.

Lokal samverkan

Parterna är överens om att formerna för dialog och kompetensutveckling samt stöd till
enskilda anställdas initiativ till utveckling måste anpassas till varje företags storlek och
situation.

Formerna för dialogen samt planering och genomförande av olika utvecklingsinsatser bör
diskuteras och överenskommelse kan träffas mellan de lokala parterna. Det är också viktigt att
representanter för de lokala fackliga organisationerna bereds möjlighet att delta i diskussioner
om företagets utveckling för att kunna ge stöd till sina medlemmar.


