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§ 1 
Parterna enades om att prolongera mellanvarande tjänstemannaavtal för tiden 1 maj 2007 till 
och med 30 april 2010 med ändringar och tillägg i enlighet med § 1, bilaga 1B och 2i 
uppgörelsen av den 4 maj 2007 om löner och allmänna villkor för tjänstemän under 
avtalsperioden från och med den 1 maj 2007 till och med den 30 april 2010 mellan MIA –
Medie- och Informationsarbetsgivarna och Almega Tjänsteföretagen å ena sidan och 
Tjänstemannaförbundet HTF och Akademikerförbunden å andra sidan med nedanstående 
ändring i bilaga 1B:  
 
§ 8 Förhandlingsordning 
 
Parterna enades om att inte tillämpa de datum som anges i förhandlingsordningen, eftersom 
vissa däri angivna datum nästan har passerat. Parterna konstaterade dock att förhandlingarna 
bör bedrivas skyndsamt och enades därför om att de lokala förhandlingarna skall vara 
avslutade senast den 30 december 2007. Om ej den lokala förhandlingen leder till uppgörelse 
skall begäran om central förhandling påkallas senast den 14 januari 2007. 
 
§ 8.2 Central förhandling 
 
Stycke 3:  
 
Om de centrala parterna inte kan enas i den centrala förhandlingen avseende lönerevision 
gäller följande:  
 
För företag upptagna i bilaga 3 i parternas kollektivavtal avseende allmänna bestämmelser för 
tjänstemän fastställs nivån på medlemmarnas sammantagna löneökningar per den 1 maj 2007 
till 3,3 % som fördelas av den lokala arbetsgivaren. Motsvarande nivå vid lönerevisionen per 
den 1 maj 2008 är 3,2 % och vid lönerevisionen den 1 maj 2009 3,0 %.  
 
Vidare enades parterna om att avgiften till AIP (avgiftsbestämd individuell pension) utökas 
till 4,3 % av den avgiftsgrundande lönen för anställda hos ovan angivna företag fr.o.m. 1 
januari 2008. 
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För företag upptagna i bilaga 4 i parternas kollektivavtal avseende allmänna bestämmelser för 
tjänstemän fastställs nivån på medlemmarnas sammantagna löneökningar per den 1 maj 2007 
till 3,7 % som fördelas av den lokala arbetsgivaren. Motsvarande nivå vid lönerevisionen per 
den 1 maj 2008 är 3,5 % och vid lönerevisionen den 1 maj 2009 3,0 %.  
 
 
§ 2 
Parterna enades om att inte anta bilaga 6, Riktlinjer för Medie- och Tjänsteföretagens 
arbetsmiljögrupp MAG & TAG och inte heller bilaga 7, Tillsättande av gemensam 
arbetsgrupp avseende fackligt arbete. 
 
 
§ 3 
Parterna enades om att i bilaga 8, Avtal om kompetensutveckling (bilaga 5 i parternas 
kollektivavtal avseende allmänna bestämmelser för tjänstemän) skall följande ändringar 
göras: 
 
Punkt 1: Första meningen ändras till: ”Konkurrensförmågan hos företagen inom 
scenkonstsektorn är alltmer beroende av kvalificerade medarbetare.”  
Punkt 5: Upplysningen tas bort. 
 
 
§ 4 
Parterna enades om att prolongera gällande avtal om allmänna villkor för tiden 1 maj 2007 till 
och med 30 april 2010 med ändringar och tillägg i enlighet med § 1, bilaga 3 och 4 i 
uppgörelsen av den 4 maj 2007 om löner och allmänna villkor för tjänstemän under 
avtalsperioden från och med 1 maj 2007 till och med 30 april 2010 mellan MIA –Medie- och 
Informationsarbetsgivarna och Almega Tjänsteföretagen å ena sidan och 
Tjänstemannaförbundet HTF och Akademikerförbunden å andra sidan med följande 
ändringar: 
 
Ingen ändring av ersättningen för förskjuten arbetstid i § 5 i parternas kollektivavtal avseende 
allmänna bestämmelser för tjänstemän görs. 
 
 
§ 5 
Därutöver kom parterna överens om följande justeringar i parternas kollektivavtal avseende 
allmänna bestämmelser för tjänstemän: 
 
I bilaga 4 skall Uppsala Konsert och Kongress samt Stiftelsen Internationella Vadstena 
Akademien tillföras förteckningen. 
 
I § 10.3.2 ska den språkliga formuleringen ändras till följande: 
 
 
”10.3.2 Sjukdom t o m 14 kalenderdagar per sjukperiod 
För varje timme en tjänsteman är frånvarande på grund av sjukdom görs 
sjukavdrag per timme enligt följande: 
 
för den första frånvarodagen månadslönen x 12 
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(karensdagen) i sjukperioden 52 x veckoarbetstiden 
 
fr o m den andra frånvarodagen 20 % x månadslönen x 12 
i sjukperioden  52 x veckoarbetstiden 
 
I § 15 st 1 ska den språkliga formuleringen ändras till följande: ”fr.o.m. den 1 maj 2007 t.o.m. 
30 april 2010”. 
 
 
§ 6 
Parterna enades om att inte anta § 4 om Avtalsnämnden i uppgörelsen av den 4 maj 2007 om 
löner och allmänna villkor för tjänstemän under avtalsperioden från och med 1 maj 2007 till 
och med 30 april 2010 mellan MIA –Medie- och Informationsarbetsgivarna och Almega 
Tjänsteföretagen å ena sidan och Tjänstemannaförbundet HTF och Akademikerförbunden å 
andra sidan. 
 
 
§ 7 
Parterna enades om att fortsätta att utreda frågan om arbetsgivarens utvidgade sjuklöneinträde 
och har målsättningen att vara klara med detta arbete före 31 december 2007. 
 
 
§ 8 
Med Akademikerförbunden avses Agrifack, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, 
JUSEK, Kyrkans Akademikerförbund, Sveriges Civilingenjörsförbund, Sveriges 
Skolledarförbund, Sveriges Psykologförbund, Veterinärförbundet, Sveriges 
Sjukgymnastförbund, Farmaceutförbundet, DIK-förbundet och Naturvetarförbundet. 
 
Akademikerförbunden har vid förhandlingen företrätts av Lennart Sandström, DIK-förbundet. 
 
 
§ 9 
Förhandlingen förklarades avslutad. 
 
 
 
Stockholm 19 oktober 2007 
 
 
För    För 
SVENSK SCENKONST  AKADEMIKERFÖRBUNDEN 
SvS  
 
Carin Wiberg   Lennart Sandström 
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