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Omfattnings- och tillämpningsregler CF 
 

 

1 Omfattningsregler 

1.1 Omfattning 
Lönebildningsavtalet omfattar tjänsteman som börjat 
sin anställning vid företaget senast dagen för 
lönerevisionsdatum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lärarnas Riksförbund 
- Kyrkans Akademikerförbund 
- Sveriges Famacevtförbund 
- Skogsakademikerna 
- Naturvetareförbundet 
- Sverige Psykologförbund 
- Sveriges Skolledarförbund 
- Sveriges Universitetslärarförbund 
- Sveriges Veterinärförbund 

Bilaga A:1 

Anmärkning: Lönebildningsavtalet gäller 
för medlemmar i CF m.fl. Med uttrycket 
”m.fl.” avses  att avtalet ska tillämpas för 
medlemmar i följande SACO-förbund  
- Agrifack 
- Akademikerförbundet SSR 
- Sveriges Arkitekter 
- CIVILEKONOMERNA 
- DIK-förbundet 
- JUSEK 
- Legitimerade Sjukgymnasters  
  Riksförbund 
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1.2 Undantag 
Lönebildningsavtalet omfattar dock inte tjänsteman 
som dagen före lönerevisionsdatum: 
 
a) tillhör undantagskretsen enligt punkt 1.2 i 

avtalet om allmänna anställningsvillkor, 

b) är under 18 år, 

c) har tidsbegränsad anställning, 

d) är provanställd, 

e) har fyllt 67 år, 

f) har anställts vid företaget efter det att 
tjänstemannen har uppnått den pensionsålder 
som tillämpas vid företaget,  

g) är tjänstledig för minst tre månader framåt i 
tiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmärkning: Tjänstemannen 
omfattas dock om den tidsbegränsade 
anställningen varat fortlöpande under 
sex månader eller längre. 
 
Provanställd tjänsteman omfattas av 
lönebildningsavtalet om tjänstemannen  
har övergått från tidigare anställning 
och då omfattats av avtalet om 
allmänna villkor. 
 
Tjänstemannen omfattas av löneavtalet 
om frånvaron beror på sjukdom eller 
föräldraledighet. Löneutvecklingen 
under ledigheten bör vara sådan att 
lönen vid återgången passar in i 
lönestrukturen. 
 
När tjänstledig tjänsteman (g) återgår i 
tjänst ska lönen bestämmas efter 
samma normer som gällt för övriga 
tjänstemän vid företaget enligt 
lönebildningsavtalet. 
 
Lönebildningsavtalet ska vara 
vägledande vid fastställande av lön till 
tjänsteman som dagen före löne-
revisionsdatum var anställd som 
vikarie eller på prov och då inte 
omfattades av lönebildningsavtalet, 
men som senare under avtalsperioden 
erhåller tillsvidareanställning vid 
företaget.  
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1.3 Tjänsteman som slutat sin anställning 
 
Om en tjänsteman har slutat sin anställning sex 
månader efter lönerevisionsdatum eller senare och 
inte har fått lönehöjning ska anmälan göras till 
företaget om krav på lönehöjning senast inom en 
månad efter det att tjänstemännen vid företaget har 
underrättats om att lönerevisionen är genomförd. 
 
 
 
 

1.4 Anställningsavtal den 1 oktober eller 
senare 

För avtalsåret 2004 gäller att, om företaget och en 
tjänsteman den 1 oktober 2003 eller senare har träffat 
avtal om anställning och därvid även om viss lön, 
omfattas tjänstemannen inte av lönebildningsavtalet. 
 
Motsvarande regel gäller för avtalsåren 2005 och 
2006. 
 
 

1.5 Redan genomförd lönerevision 
Om de lokala parterna i avvaktan på ett nytt 
lönebildningsavtal redan har träffat överenskommelse 
om lönehöjningar, skall dessa avräknas mot vad 
tjänstemännen erhåller vid tillämpning av ett senare 
lönebildningsavtal, såvida inte uttrycklig 
överenskommelse har träffats om annat. 
 
 

2 Tillämpningsregler 

2.1 Begreppet företaget  
Om ett företag har sin verksamhet förlagd till olika 
orter eller om företaget har flera enheter på samma ort 
ska varje enhet anses vara ett ”företag”. 

 

 

Anmärkning: Företaget betraktas 
dock som en helhet om  
 
a) det varit klar praxis vid tillämpning 
av tidigare lönebildningsavtal eller 
 
b) om lokal överenskommelse träffas 
med denna innebörd. 
 
 

Anmärkning: En förutsättning är att 
företaget och tjänstemannen 
uttryckligen har kommit överens om 
att den avtalade lönen ska gälla 
oberoende av påföljande års 
lönerevision. 

Anmärkning: Om tjänstemannen 
försummar att göra anmälan inom den 
angivna tiden medför 
lönebildningsavtalet inte någon rätt att 
erhålla lönehöjning. 
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2.2 Retroaktiv omräkning 
Följande gäller beträffande omräkning av retroaktiv 
lönehöjning. Omräkningen ska ske individuellt 

a) Lönetillägg och ersättningar 

 Lönetillägg och ersättningar som är knutna till 
månadslönen ska omräknas retroaktivt.  

b) Tjänstledighetsavdrag 

 Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. 

c) Sjuklön 

 Sjukavdrag under sjuklöneperioden ska 
omräknas retroaktivt. Sjukavdrag för tiden 
därefter ska inte omräknas retroaktivt. 

 
 
 

2.3 Arbetstidsförändring 
Om den ordinarie arbetstidens längd vid företaget 
eller för vissa tjänstemän förändras skall lönerna för 
berörda tjänstemän ändras i proportion till 
arbetstidsförändringen. Detta gäller inte förändring till 
följd av överenskommelse om arbetstidsförkortning i 
central överenskommelse.  
 
 

3 Provision 
För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör 
eftersträvas att förtjänstutvecklingen på sikt följer den 
för övriga tjänstemän. Det ligger i dessa löneformers 
natur att årsförtjänsten för den enskilda tjänstemannen 
kan variera. 
 

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

Anmärkning: Under 2004 innebär 
detta att sjukavdrag t o m 21:a 
kalenderdagen i sjuklöneperioden ska 
omräknas retroaktivt. Sjukavdrag 
fr o m den 22:a kalenderdagen ska 
dock inte omräknas retroaktivt. 
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5 Vissa pensionsfrågor 

5.1 Pensionsmedförande lönehöjningar 
Retroaktiv lönehöjning som utges till tjänsteman som 
slutat per lönerevisonsdatum eller senare är inte 
pensionsmedförande.  
 
Om anställningen har upphört på grund av 
pensionsfall ska dock lönehöjningen vara 
pensionsmedförande. 
 

5.2 Anmälan om pensionsmedförande lön 
Företagen ska som pensionsmedförande lön till 
Alecta/PRI anmäla löneförändring från den dag 
löneförändring skett. 
 


