
 
 
      Bilaga 3 
 
 
ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR - ÄNDRINGAR 
 
§ 1 Avtalets omfattning 
 
1.4 Uppnådd pensionsålder 
 
Punkten tillförs en protokollsanteckning:  
”Lagen om anställningsskydd ger för närvarande tjänsteman rätten att kvarstanna i tjänst till 
67 års ålder.” 
 
§ 2 Anställning 
 
2.4 Underrättelse om provanställning och anställning vid arbetstopp 
 
Följande nya mening läggs till befintlig text: 
 
”Om så begärs ska arbetsgivaren överlägga med facklig representant.” 
 
§ 4 Övertidskompensation 
 
Tillförs text under rubriken enligt följande: 
 
”Angående arbetstider, se arbetstidsavtalet bilaga 1.” 
 
§ 9 Semester 
 
9.2 Intjänandeår och semesterår 
 
Stycke 3 ändras till följande: 
 
”Arbetsgivaren kan komma överens med en enskild tjänsteman eller med den lokala 
tjänstemannaparten om att intjänandeåret och/eller semesteråret ska förskjutas till andra 
tidpunkter eller sammanfalla helt.” 
 
9.3.5 Semester för vissa deltidsanställda 
 
Sista stycket får följande lydelse: 
 
”Semestertillägg , semesterersättning respektive löneavdrag (vid obetald semester) beräknas 
med utgångspunkt från antalet bruttosemesterdagar.” 
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§ 11 Ledighet 
 
11.2 Tjänstledighet, ledighet hel dag utan lön 
 
Punkten tillförs följande nya moment: 
 
”Tjänstledighet för att pröva annat arbete bör beviljas i rehabiliteringssyfte. Ledigheten 
begränsas till sex månader men kan förlängas efter överenskommelse mellan arbetsgivaren 
och tjänstemannen.” 
 
11.5.1 Villkor för föräldralön 
 
Punkten får följande nya lydelse: 
 
”En tjänsteman som är tjänstledig på grund av graviditet eller i samband med barns födelse 
eller adoption, har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om 
 

- tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd, och 
- tjänstemannens anställning fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten. 

 
Med begreppet i samband med avses att tjänstledigheten ska äga rum inom 18 månader.” 
 
11.5.2 Föräldralönens storlek 
 
Punkten får följande nya lydelse: 
 
”Om tjänstemannen har varit anställd i ett men inte två år i följd utgörs föräldralönen av 
 
- en månadslön minus 30 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m den 22:a 

kalenderdagen enligt 10.3.6-10.3.8. 
 
Om tjänstemannen har varit anställd i två men inte tre år i följd eller mer utgörs föräldralönen 
av 
 
- två månadslöner minus 60 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m den 

22:a kalenderdagen enligt 10.3.6 – 10.3.8. 
 
Om tjänstemannen har varit anställd i tre år i följd eller mer utgörs föräldralönen av  
 
- tre månadslöner minus 90 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m 22:a 

kalenderdagen enligt 10.3.6 – 10.3.8 
 
Föräldralön betalas endast om ledigheten är sammanhängande minst en månad.” 
 

 
§ 12 Lön för del av löneperiod 
 
Exemplet ändras till att avse maj månad. 
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§ 13 Uppsägning 
 
13.3 Övergångsbestämmelse. Uppsägningstider för tjänstemän anställda före den 1 
        januari 1998 
 
Punkten får följande lydelse: 
 
” Tjänstemannens uppsägningstid framgår av 13.1.1 och 13.2.1. Om tjänstemannens 
nuvarande anställning ingåtts före den 1 januari 1998 är uppsägningstiden dock minst det 
antal månader som gällde för tjänstemannen den 31 december 1997. Denna uppsägningstid 
beräknas enligt tabellerna nedan.” 
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Bilaga 2 till avtalet  
Avtal om kompetensutveckling 
 
Bilaga 2 i avtalet får följande lydelse: 
 
1. Inriktning 
 
Konkurrensförmågan hos företagen inom handelssektorn är allt mer beroende av 
kvalificerade medarbetare. För att verksamheten ska utvecklas är det även viktigt med en 
kontinuerlig och planerad kompetensutveckling av medarbetarna.  
 
Utvecklingen kan i hög grad ske direkt på arbetsplatsen genom en flexibel och stimulerande 
arbetsorganisation där teori och praktik blandas. 
 
En fortlöpande utveckling av företag och medarbetare skapar förutsättningar för lönsamhet 
och tryggare anställning. 
 
2. Rätt och ansvar 
 
Alla medarbetare har såväl rätt till som eget ansvar för att kontinuerligt utvecklas i arbetet. 
Företaget ska skapa förutsättningar för detta. Kvinnor och män ska ges samma möjlighet till 
kompetensutveckling. 
 
3. Kompetensutveckling i samverkan 
 
Utformningen av kompetensutvecklingen är en ledningsuppgift. Kompetensutveckling utgår 
från en långsiktig verksamhetsanalys, genomförd av företaget efter samråd med den lokala 
fackliga organisationen/fackligt ombud i företaget. I analysen förutsätts varje medarbetares 
medverkan och engagemang. 
 
Planer för kompetensutveckling utformas och följs upp kontinuerligt med hänsyn till 
konkurrens- och omvärldssituationen. 
 
Kartläggningen av den enskilde medarbetarens utvecklingsbehov och planeringen av de 
åtgärder som är lämpliga sker i samverkan med medarbetaren. 
 
Utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar rekommenderas som grund för planering av 
kompetensutvecklingen. 
 
4. Kostnader 
 
Av arbetsgivaren beordrad kompetensutveckling betraktas som arbete och ska ersättas enligt 
gällande kollektivavtal. 
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5. Stimulera och premiera 
 
Kompetensutveckling måste uppmärksammas, stimuleras och premieras. Vid lönesättningen 
bör det vara naturligt att koppling sker till resultat och kompetens. Varje chef bör hålla 
utvecklingssamtal som ett medel för att erhålla en grund för bedömning av 
utvecklingsinsatser och lönesättning för tjänstemannen. 
 
Upplysning 
Parterna har gemensamt utarbetat  följande material: 
Policydokumentet ”Kompetensutveckling” 
”Verktyg – Kompetensanalysen och utvecklingssamtalet”. 


