
 
Överenskommelse mellan Livsmedelsföretagen och CF 
 
 
1  Avtal om lönebildning i företagen 

1.1 Avtal om lönebildning i företagen med giltighetstid 1 april 2001-31 mars 2004 
prolongeras för tiden 1 april 2004 – 31 mars 2007 med följande ändringar. 

 
 Principer för lönesättning i företagen 
 Sista stycket i punkt 2 ändras till: 
 
 Samma värdering och tillämpning beträffande ovanstående principer ska gälla 

såväl för kvinnor som för män vilket medför att eventuella osakliga löneskill-
nader mellan dem elimineras. Inför förhandlingar om löner enligt nedan 
kartlägger och analyserar de lokala parterna kvinnornas löner i förhållande till 
männens. Framgår det av denna analys att diskriminerande skillnader finns i 
företaget ska dessa justeras. 

 
 Ett nytt sista stycke tillförs punkt 2: 
 
 Om någondera parten så begär, ska de centrala parterna medverka för att se över 

hur arbetet bedrivs med att undanröja eventuella osakliga löneskillnader på 
företaget. 

 
 Löneprocessen och de lokala förhandlingarna 
 Anmärkningen till punkt 3.4 ändras till: 
 
 Anmärkning 
 Om de lokala parterna trots intentionerna i detta avtal inte enas om lönerna för 

berörda civilingenjörer enligt ovan, ökas lönesumman i företaget för de med-
lemmar i CF som omfattas av lönerevisionen med 2,2 % 2004, 2,3 % 2005 och 
2,3 % 2006 fr o m överenskommen lönerevisionstidpunkt enligt punkt 3.1. Om 
överenskommelse om lönerevisionstidpunkt inte träffats gäller som lönerevi-
sionstidpunkt den 1 april respektive år. 

 
1.2 Omfattnings- och tillämpningsregler till lönebildningsavtalet framgår av 

bilaga A:1. 
 
 

Bilaga A 
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2  Avtal om allmänna anställningsvillkor 

2.1 Avtalet om allmänna anställningsvillkor med giltighetstid 1 april 2001 – 31 mars 
2004 prolongeras för tiden 1 april 2004 – 31 mars 2007 med följande ändringar 
och tillägg. 

 
2.2 Sjuklön 
 
 I punkt 8 i avtalet ändras 14:e kalenderdagen till 21:a och 15:e kalenderdagen 

till 22:a. 
 
 Om sjuklöneperioden ändras till 14 dagar ska ändringen i ovanstående stycke 

ändras tillbaka till 14:e respektive 15:e kalenderdagen. 
 
2.3 Föräldraledighetstillägg 
 
Punkt 8.7 i avtalet ändras till:  
 
Föräldralön 
Till tjänsteman som är föräldraledig med rätt till föräldrapenning betalas föräldralön 
från arbetsgivaren. En förutsättning är att tjänstemannen varit anställd hos 
arbetsgivaren minst ett år i följd. 
 
Föräldralön betalas 
- under högst 3 månader inom en period av 18 månader efter barns födelse eller 

adoption,  
 
- föräldralön betalas inte för fler kalenderdagar än ledigheten omfattar. 

Föräldralön betalas endast för hel kalenderdag, 
 
- föräldralön betalas i anslutning till ledigheten.  
 
Föräldralönen beräknas genom ett löneavdrag för varje frånvarodag (inklusive 
arbetsfria dagar) som motsvarar sjukavdraget vid sjukdom fr.o.m. 22:a kalenderdagen. 
 
2.4 Ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och beredskapstjänst 
 
Överenskommelsen för bryggerier om ersättning för förskjuten arbetstid, jourtid och 
beredskapstjänst erhåller ny lydelse enligt bilaga A:2 och utsträcks till att gälla alla 
företag utom mejeriföretag. 
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2.5 Arbetstidskonto 
 
Reglerna om Arbetstidskonto ändras till: 
 
I bilaga 7 till avtalet ändras rubriken till Arbetstidskonto. 
 
I punkt 2 ändras avsättningen till: 
 
Procent Datum Motsv. ledighet 
1,5 2004-03-31 3 dagar 
1,5 2005-03-31 3 dagar 
2,0 2006-03-31 4 dagar 
 
Anmärkning 
Parterna ska genomföra en utredigering av texten i bilagan. 
 
 
3. Giltighetstid 

Avtalen om lönebildning i företagen och om allmänna anställningsvillkor gäller från 
och med 1 april 2004 to m den 31 mars 2007. 
 
Parterna skall ta upp förhandlingar om nytt avtal i enlighet med förhandlingsavtalet 
av den 18 mars 1997. 
 
Part äger rätt att senast den 30 november 2005 i förtid säga upp avtalen att upphöra 
den 31 mars 2006. Tidplan för omförhandling i samband med avtalsuppsägning 
framgår av Industriavtalets bilaga A, §§ 5 och 6. 
 
 
Stockholm den 26 mars 2004 
 
Livsmedelsföretagen Sveriges Civilingenjörsförbund 
 
 
 
 


