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Ärende Överenskommelse om löner och allmänna villkor för tjänstemän under
avtalsperioden 2001-04-01 – 2004-04-30

___________________________________________________

§ 1 Mellanvarande kollektivavtal för tjänstemän prolongeras för tiden den 1 april 2001 –
30 april 2004 med följande ändringar och tillägg.

Överenskommelsen omfattar i tillämpliga delar även mellan Handelsarbetsgivarna och
HTF gällande avtal avseende tjänstemän inom detaljhandeln.
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I Lönerna revideras i enlighet med bilaga 1 - 2.

Bilaga 1A Löner HTF
Bilaga 1 B Löner och förhandlingsordning Akademikerförbunden
Bilaga 2 Lokalt löneavtal

II Ifrågavarande avtal om allmänna anställningsvillkor prolongeras med i
bilaga 3 angivna ändringar.

III Ifrågavarande avtal om kompetensutveckling prolongeras med i bilaga 4
angivna ändringar.

Part äger senast den 31 december 2002 skriftligen säga upp avtalet att utlöpa den 31
mars 2003.

§ 2 Handelsarbetsgivarna och HTF träffade överenskommelse om förhandlingsordning vid
lönerevision enligt bilaga 5.

§ 3 Parterna åtog sig att under avtalsperioden inleda ett samarbete i syfte att undersöka,
utreda och försöka åtgärda psykosociala arbetsmiljöproblem inom avtalets verksamhets-
område. Parterna konstaterade att det inom ramen för arbetet i det gemensamma organet
Handelns Arbetsmiljökommitté, HAK, borde finnas förutsättningar för att bedriva detta
arbete.

§ 4 Om det under avtalsperioden sker lagändringar till följd av EG-direktiv om deltidsarbete
och visstidsanställning förklarade sig de centrala parterna i kollektivavtalet beredda att
gemensamt utreda i vilken mån kollektivavtalet står i strid med svensk lag.

§ 5 Kontraktslön

Parterna har tagit bort regleringen av s k kontraktslön ur lönebilagorna. Skulle mot
förmodan tvist uppstå om denna regel ska tidigare regel äga tillämpning.

§ 6 Det noterades att parterna i protokollsanteckning till överenskommelsen den 11 mars
2000 varit överens om att utarbeta verktyg/hjälpmedel för de lokala parterna i syfte att
underlätta arbetet med lönebildning/lönesättning. Arbetsgruppen har genomfört detta
arbete.

Parterna har den gemensamma ambitionen att snarast efter detta avtals slutande bearbeta
arbetsgruppens resultat med inriktningen att ta fram en gemensam broschyr som ska
stödja de lokala parterna i deras arbete.

§ 7 Arbetstagarorganisationerna antecknar följande till protokollet.

Utfyllnad av föräldrapenning på inkomster över 7,5 bb.
Arbetstagarorganisationerna konstaterar att företagen inom handelns område blir alltmer
beroende av kvalificerade medarbetare. Utfyllnaden av föräldrapenningen bidrar till att
rekrytera, stimulera och behålla attraktiv arbetskraft samtidigt som utfyllnaden bidrar till
ökad jämställdhet och ökade möjligheter att kombinera arbetsliv och privatliv.
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§ 8 Med Akademikerförbunden avses den partsställning och de parter som framgår av
överenskommelsen 1985-12-10 avseende ”Partsställning inom Bilaga A”.

I Akademikerförbunden ingår f n Agrifack, Akademikerförbundet SSR,
Civilekonomerna, Sveriges Civilingenjörsförbund, JUSEK, Kyrkans Akademikerförbund,
Skolledarna och Sveriges Psykologförbund.

Akademikerförbunden har vid förhandlingarna företrätts av Ann-Kristin Eriksson.

§ 9 Under förhandlingarna har parterna diskuterat punkterna om ingångslöner i reglerna för
lönesättning. Parterna har därvid konstaterat att den fackliga organisationen har för-
handlingsrätt om den enskilde tjänstemannens villkor i samband med anställningen.

§ 10 Förhandlingen förklarades avslutad.
                                                                                                                                       

Vid protokollet:

Johan Månsson

Justeras:

För Handelsarbetsgivarna För HTF

Gunnar Ekbrant Liisa Ödén Vento

För Akademikerförbunden

Ann-Kristin Eriksson, Civilekonomerna

Nicola Gustafsson, Agrifack

Anna Paulsson, Akademikerförbundet SSR

Marianne Roos, JUSEK

Catharina Strömqvist, Sveriges
Civilingenjörsförbund



Bilaga 1 B
Akademikerförbunden

Inledning

Traditionella centrala löneavtal anger hur löneökningarna skall räknas fram, t ex i
kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal anger inte sådana regler. Det är
arbetsgivaren och den lokala Akademikerföreningen som tillsammans kommer
överens om hur förhandlingarna ska gå till, lönenivå samt den individuella fördel-
ningen.

Lönen är ett viktigt styrinstrument i det enskilda företaget för att uppnå en produktiv
och effektiv verksamhet.

Förutsättningar

De gemensamma löneprinciperna för lönebildningen enligt detta avtal förutsätter att de
lokala parterna gör en genomgång av avtalets intentioner och tillämpningen på före-
taget. Med sin kännedom om företagets förhållanden, skall de lokala parterna genom
ömsesidigt hänsynstagande i samförstånd medverka i lönebildningen.

De lokala parterna skall sträva efter att komma överens. Om svårigheter föreligger att
uppnå enighet kan de lokala parterna ta kontakt med sina respektive organisationer i
syfte att klarlägga avtalets intentioner. En information om avtalets innebörd lämnas till
samtliga medlemmar. Arbetsgivaren och berörd lokal part anordnar en sådan
information.

Inför varje lönerevision skall arbetsgivaren och berörd lokal part göra en gemensam
bedömning av de ekonomiska förutsättningarna för företaget. Berörd lokal part skall
erhålla all relevant information som behövs i förhandlingarna, t  ex företagets resultat
och framtidsutsikter, ekonomin för de olika resultatenheterna, försäljningsstatistik mm.

Parterna skall gemensamt analysera företagets lönestruktur, t ex löneutvecklingen de
senaste två åren, ”intern lönestatistik” samt löneskillnader mellan olika grupper och
mellan män och kvinnor.

Efter varje genomförd lönerevision enligt detta avtal skall arbetsgivaren och lokal part
gemensamt göra en utvärdering av revisionen.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som överenskommelsen om löner och
allmänna villkor för tjänstemän och upphör att gälla vid samma tidpunkt som det
centrala avtalet oavsett lokal reglering.
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1. Regler för lönesättning

Utgångspunkter

Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real
löneutveckling.

Det är av stor vikt för företagens utveckling och konkurrenskraft att de har medarbe-
tare med rätt kompetens vilka under hela yrkeslivet ges tillfälle till och motiv för
ändamålsenlig kompetensutveckling. Om det finns tjänstemän med en ogynnsam
kompetens- och löneutveckling skall särskild uppmärksamhet riktas mot dessa.

Det individuella lönesystemet

Lönerna skall vara individuella och differentierade. Varje tjänsteman skall veta på
vilka grunder lönen sätts och vad tjänstemannen kan göra för att öka lönen.

Arbetsgivaren och tjänstemannen har ett gemensamt ansvar för kompetensutveckling.
Ökad kunskap och erfarenhet gör att tjänstemannen kan utvecklas för att utföra
arbetsuppgifter som är mer kvalificerade och mer ansvarskrävande.

Det är av stor betydelse att bedömningen av de faktorer som påverkar lönen för
tjänstemännen sker på så objektiva grunder som möjligt. Utvecklingssamtal är ett
medel för att erhålla en grund för bedömning av utvecklingsinsatser och lönesättning
för tjänstemännen. Lönen skall stimulera den enskilde till förbättrade arbetspresta-
tioner, att ta på sig större ansvar, att uppnå högre kompetens och att utveckla verk-
samheten.

Lönesättning

Tjänstemannens lön skall bestämmas med hänsyn till
• arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer därav
• tjänstemannens arbetsinsatser och förmåga att uppfylla uppställda mål
• tjänstemannens individuella kompetens
• företagets lönsamhet och tjänstemannens bidrag härtill

Andra viktiga faktorer som också skall vägas in kan t ex vara tjänstemannens
• kunskaper och erfarenheter
• förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta
• idérikedom och pedagogiska färdigheter

Löneökningar

Det är av stor vikt att företaget har en väl utvecklad och förankrad lönepolicy.

När tjänstemannen fått mer kvalificerade och mer ansvarskrävande arbetsuppgifter
skall detta ge utslag i lönen.
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Tjänsteman som erhållit helt eller delvis nya arbetsuppgifter, som kan betraktas som
en befordran, skall erhålla löneökning skilt från löneavtalet. Avsikten är att en sådan
löneökning skall ske i samband med befordran.

Löneförhållanden

Det skall finnas en löneskillnad mellan arbetsledande tjänstemän och underställd
personal som inte innehar en specialistbefattning. Vid lönesättning och lönejämförelse
skall även förmåner utöver lön beaktas.

Män och kvinnor skall ha lika lön för arbete som är lika eller som är att betrakta som
likvärdiga om inte löneskillnaderna beror på faktorer som gäller för den individuella
lönesättningen.

Tjänsteman med lång erfarenhet i företaget inom sitt arbete/yrkesområde skall inte ha
en ogynnsam löneutveckling i förhållande till tjänstemän med kortare erfarenhet.

Tjänsteman som har varit eller är föräldraledig skall inte, på grund av ledigheten, ha en
ogynnsam löneutveckling i förhållande till övriga tjänstemän i företaget.

Med tjänsteman, som inte erhåller godtagbar lönehöjning, bör särskilda överläggningar
föras mellan lönesättande chef och medarbetare om dennes förutsättningar för
arbetsuppgifterna och arbetsförutsättningarna, behov av kompetenshöjande insatser
eller andra ändamålsenliga åtgärder.

Ingångslöner

Med ingångslöner avses lönesättning vid nyanställning, vid befordran och när
tjänstemannen får nya arbetsuppgifter i företaget.

Ingångslönen skall sättas i paritet med likvärdiga befattningar inom företaget. Hänsyn
skall därvid tas till omvärlden, tjänstemannens kunskaper och erfarenheter samt de
krav som ställs i den nya befattningen.

Ingångslönen skall fastställas enligt utgångspunkterna för det individuella löne-
systemet och principerna för ingångslöner som framgår ovan. Ökad förmåga och
erfarenhet skall medföra löneutveckling.

2. FÖRHANDLINGSORDNING

Parterna är ense om följande förhandlingsordning för lönerevision per den 1 april
2001, den 1 april 2002 respektive den 1 april 2003.

a) Uppgift om medlemmar

Tjänstemännen skall till företaget senast den 10 april 2001, den 10 april 2002
respektive den 10 april 2003 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar och av
dem utsedda representanter.
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b) Individuella lönesamtal

Lönesamtalet är det första steget i lönesättningsprocessen i företaget. Varje medlem
skall årligen beredas möjlighet till ett sådant samtal med sin chef i god tid före löne-
förhandlingens start. Inriktningen är att skapa en process där tjänstemannens resultat,
kompetens och duglighet samt den individuella löneutvecklingen knyts samman.
Därigenom ges tjänstemannen möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen.

Syftet med lönesamtalet är att

– Klargöra företagets lönepolitik och kriterier för den individuella lönesätt-
ningen

– Ge medlemmen möjlighet att beskriva sina arbetsuppgifter, hur dessa
förändrats och vilka resultat som uppnåtts

– Sätta upp mål för medlemmens arbetsprestationer och utvärdera tidigare
mål

– Diskutera lönen i förhållande till arbetssituationen och därvid diskutera
eventuella förändringar av arbetsuppgifter och ansvarsområden

Lönesamtalet bör dokumenteras skriftligt och kan tjäna som underlag inför
löneförhandlingen.

c) Förhandlingen

De lokala förhandlingarna skall påbörjas i så nära anslutning till revisionsdatum som
möjligt och vara avslutade senast den 23 maj 2001, 23 maj 2002 respektive den 23 maj
2003 år.

Akademikerföreningen eller motsvarande kan överlåta till en eller flera medlemmar att
själva föra individuell förhandling med arbetsgivaren. Sådana avtal blir giltiga först
när akademikerföreningen avslutat sina förhandlingar eller, om central förhandling
begärts, när denna är avslutad.

Finns inte någon lokal arbetstagarorganisation vid företaget övergår partsställningen
på arbetstagarsidan på den enskilde medlemmen

I förhandling skall protokoll föras.

d) Central förhandling

Om den lokala förhandlingen ej leder till uppgörelse, må frågan hänskjutas till central
förhandling mellan Handelsarbetsgivarna och Akademikerförbunden. Begäran om
sådan central förhandling skall ske skriftligen och påkallas hos Handelsarbetsgivarna
respektive Akademikerförbunden senast den 6 juni 2001, den 6 juni 2002 respektive
den 6 juni 2003 varefter det ankommer på Handelsarbetsgivarna och Akademikerför-
bunden att utan dröjsmål fastställa för parterna lämplig dag för central förhandling.

Om de centrala parterna inte kan enas i den centrala förhandlingen avseende löne-
revision per den 1 april 2001 fastställs nivån på medlemmarnas sammantagna löne-
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ökningar till 3,0 procent som fördelas av den lokala arbetsgivaren. Motsvarande nivå
vid lönerevisionen per den 1 april 2002 är 2,7 procent och per den 1 april 2003 2,7
procent.

 Anmärkning

De lokala parterna äger träffa överenskommelse om avvikelse från den under
punkterna a)-c) angivna förhandlingsordningen.

3. OMFATTNING

3.1 Detta löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast
den 31 mars 2001, den 31 mars 2002 respektive den 31 mars 2003.

3.2 Undantag av vissa kategorier

Lönerevisionen omfattar ej tjänsteman som den 31 mars 2001, den 31 mars
2002 respektive den 31 mars 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 fort löpande under 6 månader

eller

- är anställd på prov och antingen ej har övergått direkt f rån tidigare anställning, i
vilken han har omfattats av tjänstemannaavtal om allmänna villkor, eller vars
anställning ej har varat fortlöpande under 6 månader

eller

- innehar anställning som utgör bisyssla

eller

- kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han har uppnått pensionsåldern eller har
anställts vid företaget efter det att han har uppnått den pensionsålder som tillämpas
vid detta.

Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning ska utges till tjänsteman, som enligt
ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid ska bestämmelserna i detta löneavtal vara
vägledande.

Om tjänsteman, som den 31 mars 2001, den 31 mars 2002 respektive den 31 mars
2003 var anställd som vikarie eller på prov och som enligt första stycket ej omfattas av
lönerevisionen, under avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid företaget ska
bestämmelserna i detta avtal vara vägledande vid fastställandet av tjänstemannens lön.
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Tjänsteman som den 31 mars 2001, den 31 mars 2002 respektive den 31 mars 2003 är
tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom eller
föräldraledighet är undantagen från detta löneavtal om ej överens kommelse träffas om
annat. När tjänstemannen återgår i tjänst ska lönen bestämmas efter samma normer
som gällt för övriga tjänstemän vid företaget enligt detta avtal.

3.3 Tjänstemän som slutat sin anställning

Om en tjänsteman har slutat sin anställning den 1 april 2001, den 1 april 2002
respektive den 1 april 2003 eller senare och ej har fått lönehöjning ska 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 för honom till
lönehöjning

3.4 Anställningsavtal den 1 oktober 2000, den 1 oktober 2001 respektive den
1 oktober 2002

Om företaget och en tjänsteman den 1 oktober 2000, den 1 oktober 2001 respektive
den 1 oktober 2002 eller senare har träffat avtal om anställning och därvid även om
viss lön och de vidare uttryckligen har överenskommit att den avtalade lönen ska gälla
oberoende av 2001 års, 2002 års respektive 2003 års lönerevision ska tjänste mannen ej
omfattas av löneavtalet.

3.5 Redan genomförd lönerevision

Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett generella och/eller
individuella lönehöjningar ska dessa avräknas mot vad tjänstemannen erhåller vid
tillämpning av punkt 2 c) såvida ej uttrycklig lokal överenskommelse om annat har
träffats.

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 vid beräkningen av ramen för lönehöjningar. Om
så har varit klar praxis vid företaget vid tillämp ningen av tidigare löneavtal eller om
lokal överenskommelse härom träffas, avses med "företag" företaget som helhet, i
annat fall tillämpas avtalet per företagsenhet .

4.2 Retroaktiv omräkning

I det fall detta löneavtal tillämpas retroaktivt gäller följande beträffande sjukav drag m
m, tjänstledighetsavdrag och utbetalade övertidsersättningar.

Individuell omräkning av sjukavdrag m m ska ske enligt följande:
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Sjukavdrag t o m 14:e kalenderdagen ska omräknas retroaktivt.
Retroaktiv omräkning ska ej ske för sjukavdrag fr o m 15:e kalenderdagen annat än i
den mån lönehöjningen beaktats vid fastställande av sjukpenningen.

Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske individuellt.

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

4.3 Arbetstidsförändring

Om arbetstidens längd för tjänstemännen vid företaget eller vissa av dessa för ändras
den 1 april 2001, den 1 april 2002 respektive den 1 april 2003 eller senare ska lönerna
för berörda tjänstemän ändras i proportion till arbetstidsförändringen.

5 PROVISION

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

6 VISSA PENSIONSFRÅGOR

6.1 Pensionsmedförande lönehöjningar

Om lönehöjning utges till tjänsteman som anges i punkt 3.3 och som är pensions-
berättigad, ska höjningen ej vara pensionsmedförande. Om anställningen har upphört
på grund av pensionsfall ska emellertid lönehöjningen vara pensions medförande.

6.2 Anmälan om pensionsmedförande lön

Företagen ska till Alecta/PRI såsom pensionsmedförande lön anmäla lönehöjning
enligt punkt 2 c) fr o m den 1 april 2001, den 1 april 2002 respektive den 1 april 2003.



Bilaga 2

Lokalt löneavtal

Inledning
Det traditionella centrala löneavtalet anger hur löneökningarna ska räknas fram, t ex i
kronor, procent och fördelning av potter. Detta avtal är ett alternativ och anger inte
sådana regler. Det är arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen som
tillsammans kommer överens om hur förhandlingarna ska gå till, löne utrymme, samt
den individuella fördelningen.

Förutsättningar
Tillämpning av detta avtal inleds genom att arbetsgivaren enligt nedan angivna
förhandlingsordning begär det hos den lokala tjänstemannaparten på företaget senast
de datum som framgår av förhandlingsordning för lokalt löneavtal.

Med lokal tjänstemannapart enligt detta avtal förstås tjänstemannaklubb eller där sådan
saknas facklig förtroendeman med behörighet att löneförhandla.

En information om avtalets innebörd lämnas till samtliga tjänstemän. Arbetsgivaren
och berörd lokal tjänstemannapart anordnar en sådan information.

Inför varje lönerevision ska arbetsgivaren och berörd lokal tjänstemannapart göra en
gemensam bedömning av de ekonomiska förutsättningarna för företaget. Berörd lokal
tjänstemannapart ska erhålla all relevant information som behövs i förhandlingarna,
t ex företagets resultat och framtidsutsikter, ekonomin för de olika resultatenheterna,
försäljningsstatistik m m.

En gemensam bedömning ska också omfatta lönesituationen i företaget. T  ex löne-
utvecklingen de senaste två åren, ”intern lönestatistik” samt löneskillnader mellan olika
grupper exempelvis mellan män och kvinnor.

Efter varje genomförd lönerevision enligt detta avtal ska arbetsgivaren och lokal
tjänstemannapart gemensamt göra en utvärdering av revisionen.

Lokalt löneavtal har samma giltighetstid som det centrala löneavtalet och upphör att
gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet oavsett lokal reglering.
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Regler för lönesättning

Utgångspunkter
Företag som är lönsamma och utvecklas skapar ekonomiska förutsättningar för en real
löneutveckling.

Det är av stor vikt för företagens utveckling och konkurrenskraft att de kan ha
medarbetare med rätt kompetens vilka under hela yrkeslivet ges tillfälle till och motiv
för ändamålsenlig kompetensutveckling. Om det finns tjänstemän med en ogynnsam
kompetens- och löneutveckling skall särskild uppmärksamhet riktas mot dessa.

Det individuella lönesystemet
Lönerna ska vara individuella och differentierade. Marknadskrafterna och de lokala
parternas uppfattning om en viss lönestruktur i företaget påverkar också lönerna. Varje
tjänsteman skall veta på vilka grunder lönen sätts och vad tjänstemannen kan göra för
att öka lönen.

Arbetsgivaren och tjänstemannen ska medverka till tjänstemännens
kompetensutveckling. Ökad kunskap och erfarenhet gör att tjänstemannen kan
utvecklas för att utföra arbetsuppgifter som är mer kvalificerade och mer
ansvarskrävande.

Det är av stor betydelse att bedömningen av de faktorer som påverkar lönen för
tjänstemännen sker på så objektiva grunder som möjligt. Utvecklingssamtal kan vara
ett medel för att erhålla en grund för bedömning av utvecklingsinsatser och
lönesättning för tjänstemännen.

Lönesättning
Tjänstemannens lön ska bestämmas med hänsyn till
• arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvaret som följer därav
• tjänstemannens prestation och sätt att uppfylla kraven som ställs
• ekonomiskt ansvar

Viktiga faktorer som också ska vägas in vid lönesättningen är tjänstemannens
• kunskaper och erfarenheter
• förmåga att leda, ta initiativ och samarbeta
• tjänstemannens idérikedom och pedagogiska färdigheter.
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Löneökningar
• Det är av stor vikt att företaget har en väl utvecklad och förankrad lönepolicy.

• Om tjänsteman fått mer kvalificerade och mer ansvarskrävande arbetsuppgifter ska
detta ge utslag i lönen.

• Tjänsteman som erhållit helt eller delvis nya arbetsuppgifter som kan betraktas som
en befordran ska erhålla löneökning skilt från löneavtalet. En sådan löneökning ska
i normalfallet  ske i samband med befordran.

• Löneökningar som ska fördelas individuellt enligt avtal skall fördelas med
ovanstående utgångspunkter som grund.

Löneförhållanden
• Det ska finnas en löneskillnad mellan arbetsledande tjänstemän och underställd

personal som inte innehar en specialistbefattning. Vid lönesättning och
lönejämförelse ska även förmåner utöver lön beaktas.

• Män och kvinnor ska ha lika lön för arbete som är lika eller som är att betrakta som
likvärdigt om inte löneskillnaderna beror på faktorer som gäller för den individuella
lönesättningen.

• Tjänstemän med lång erfarenhet i företaget inom sitt arbete/yrkesområde ska inte
ha en ogynnsam löneutveckling i förhållande till tjänstemän med kortare erfarenhet.

• Tjänstemän som har varit eller är föräldralediga ska inte, på grund av ledigheten, ha
en ogynnsam löneutveckling i förhållande till övriga tjänstemän i företaget.

• Med tjänsteman, som inte erhåller godtagbar lönehöjning, bör särskilda
överläggningar föras mellan lönesättande chef och medarbetare om dennes
förutsättningar för arbetsuppgifterna och arbetsförutsättningarna, behov av
kompetenshöjande insatser eller andra ändamålsenliga åtgärder.

Ingångslöner
Med ingångslöner avses lönesättning vid nyanställning, vid befordran och när
tjänstemannen får nya arbetsuppgifter i företaget.

• Ingångslönen ska sättas i paritet med likvärdiga befattningar inom företaget.

• Hänsyn skall därvid tas till omvärlden,  tjänstemannens kunskaper och erfarenheter
samt de krav som ställs i den nya befattningen.

• Ingångslönen ska fastställas enligt utgångspunkterna för det individuella
lönesystemet och principerna för ingångslöner som framgår ovan. Ökad förmåga
och erfarenhet ska medföra  löneutveckling
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 Förhandlingsordning
 
Nedanstående förhandlingsordning gäller.
 1. Senast den 10 april 2001, den 10 april 2002 respektive den 10 april 2003 ska

arbetsgivaren till lokal tjänstemannapart anmäla sitt önskemål om att tillämpa lokalt
löneavtal. Med lokal tjänstemannapart enligt detta avtal förstås tjänstemannaklubb,
eller där sådan saknas facklig förtroendeman med behörighet att löneförhandla.

 
2. Arbetsgivaren och lokal tjänstemannapart ska gemensamt informera samtliga

berörda tjänstemän om innebörden av och syftet med avtalet. Skulle parterna i
samband med informationen inte finna fortsatt tillämpning meningsfull ska denna
avbrytas och snarast övergå till förhandlingar enligt det centrala löneavtalets
bestämmelser.

3. Om de lokala parterna kommer överens om att fortsätta att tillämpa Lokalt
löneavtal ska en förhandlingsordning upprättas, dvs när förhand lingarna ska starta
och när de ska vara avslutade. I samband därmed ska  lokal tjänstemannapart
informera arbetsgivaren om vilka tjänstemän som man företräder i förhand lingen.

Förhandlingarna skall dock genomföras på ett sånt sätt att de kan vara avslutade
före den tidpunkt som anges i punkt 5 nedan.

4. Under förhandlingen kan de lokala parterna hos de centrala parterna begära
råd/biträde.

5. Om de lokala parterna med eller utan rådgivning från centrala parterna inte kan
träffa överenskommelse ska förhandlingarna enligt detta avtal avbrytas. Därefter
ska arbetsgivaren och lokal tjänstemannapart snarast, dock senast den 13 juni 2001,
den 13 juni 2002 respektive den 13 juni 2003 inleda förhandlingar enligt det
centrala löneavtalet.

Träffas ingen lokal överenskommelse ska central förhandling påkallas senast inom
tio dagar från den lokala förhandlingens avslutande.

Arbetsgång och chefernas ansvar
 Chef ska diskutera arbetsresultat och sambandet med lönesättningen med var och en av
sina medarbetare. Berörda centrala parter ska utarbeta ett gemensamt material som kan
vara till hjälp vid sådana samtal.
 
 Varje chef ska ägna särskild omsorg åt de medarbetare som enligt företagets uppfatt-
ning inte når upp till de mål som överenskommits och därför får mindre löneökning än
vad flertalet i gruppen/företaget får. Sådan medarbetare ska erhålla möjlighet att
förbättra sina arbetsinsatser genom t ex. utbildning, förändringar i arbetsfördelning och
arbetsorganisation. En särskild plan för sådana insatser ska upprättas.
 
 Om lokal tjänstemannapart eller berörd medlem begär det ska den lokala
tjänstemannaparten medverka vid sådana förändringar/utvecklingsinsatser som kan
behövas för att få en positiv förändring av arbetsresultatet.
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 Utvecklingen ska fortlöpande följas av chef och facklig representant. Stora krav ställs
särskilt på att analysera orsakerna till att vissa tjänstemän får mindre löneökningar än
flertalet i gruppen/företaget. Arbetsgivaren kan inte hävda brist i måluppfyllelse hos
enskild tjänsteman om inte möjligheter till utvecklingsinsatser givits.
 
 Utvärdering av lönerevisionen
 Arbetsgivare och lokal tjänstemannapart ska göra en gemensam utvärdering efter
avslutad lönerevision. Följande punkter bör beaktas:
 

• De anställdas och ledningens allmänna reaktioner om försöket med lokal löne-
sättning utan traditionella centrala löneavtal.

 

• Chefernas förmåga att informera medarbetarna om den nya lönen i förhållande till
arbetsuppgifter och prestationer.

 

• Resultat av särskilda utvecklingsinsatser för vissa tjänstemän.
 

• Har t ex osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor rättats till?
Jämförelse med vad man vet om lönerna hos konkurrenter inom branschen.

 

• Jämförelse med löneutvecklingen tidigare år i företaget.
 

• Förändringar som behöver göras för att man ska fortsätta med Lokalt löneavtal
nästa avtalsperiod.

Respektive part kan dessutom göra en egen utvärdering för att få reda på hur de egna
målen och förväntningarna har blivit uppfyllda.



Bilaga 3

ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR - ÄNDRINGAR

§ 2  Anställning

2.2 Villkor för tidsbegränsade anställningar

Punkten 4 ersätts med följande skrivning.

”Företrädesrätt till nyanställning gäller inte tidsbegränsad anställning som bedöms få en var-
aktighet av högst 14 kalenderdagar. Företrädesrätt gäller dock om det i direkt anslutning till
varandra ingås flera anställningar som sammantaget är längre än 14 kalenderdagar.

Denna regel gäller inte tjänsteman som förvärvat företrädesrätt före 2001-04-01.”

§ 4  Övertidskompensation

4.1.1 Överenskommelse med vissa tjänstemän

Nuvarande stycke 2 ersätts med följande skrivning.

”Sådana överenskommelser ska gälla för tjänstemän i chefsställning eller tjänstemän som har
okontrollerbar arbetstid eller frihet i arbetstidens förläggning. I andra fall ska särskilda skäl
föreligga.

Anmärkning
Om en tjänsteman efter överenskommelse enligt punkten 4.1.1 finner att den arbetade tiden i
väsentlig grad avviker från de förutsättningar som överenskommelsen vilar på, ska tjänste-
mannen ta upp detta med arbetsgivaren.

Med okontrollerbar arbetstid menas att det saknas praktiska möjligheter att registrera arbets-
tiden på ett ändamålsenligt sätt, t. ex. därför att tjänstemannen i betydande utsträckning utför
arbete utanför arbetsgivarens ordinarie lokaler eller annars på olika platser. Exempel på detta
kan vara när arbete utförs i hemmet eller säljarbete.”
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§ 13  Uppsägning

13.4.3 ”Uppsägningstid vid provanställning” ersätts enligt följande.

13.4.3 Avbrytande av provanställning

”Provanställning kan av både arbetsgivaren och tjänstemannen avbrytas före prövotidens
utgång genom skriftligt besked senast en månad i förväg.

Vill inte arbetsgivaren eller tjänstemannen att anställningen ska fortsätta efter det att prövo-
tiden löpt ut, ska besked om detta lämnas senast två veckor före prövotidens utgång.

Arbetsgivaren ska, samtidigt med besked enligt ovan, varsla lokal facklig organisation på
arbetsplatsen. Tjänstemannen och lokal facklig organisation har rätt till överläggning med
arbetsgivaren om beskedet.

Om provanställningen inte övergår i en tillsvidareanställning, ska arbetsgivaren motivera sitt
ställningstagande, om tjänstemannen begär det.

Anmärkning
Bestämmelsen innebär att tjänstemannen erhåller en månadslön efter besked om provanställ-
nings avbrytande i förtid respektive två veckors lön när provanställning i samband med
prövotidens utgång inte övergår i en tillsvidareanställning, om inte annat överenskoms.

Parterna är ense om att besked enligt st 2 ovan i övrigt är en ordningsföreskrift.”

§ 14 – Förhandlingsordning vid rättstvister

Under rubriken ”Rättsligt avgörande”, efter nuvarande stycke, ska följande tillägg göras.

”Hänskjuts tvistefråga mellan central arbetsgivar- och arbetstagarorganisation till rättsligt
avgörande bör motparten skriftligen underrättas härom senast i samband med att ansökan om
stämning inges.

Underrättelse ska ställas till motpartens kansli på den ort där motparten har sitt säte.”



Bilaga 4

AVTAL OM KOMPETENSUTVECKLING – ÄNDRINGAR

3. Utforma i samverkan

Stycke 3 erhåller följande lydelse.

”Kartläggning av den enskilde medarbetarens utvecklingsbehov och planering av de åtgärder
som är lämpliga (t. ex. personlig utvecklingsplan) sker i samverkan med tjänstemannen.”


