
 

ÖVERENSKOMMELSE 
 
Mellan Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) och Svenska Skogsarbetareförbundet 
(SSAF) respektive Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) har träffats följande avtal 
rörande lönestatistik, för virkesmätare. 
 
1 Parterna utgår från det underlag för lönestatistik, som insamlas av Svenska 
 Arbetsgivareföreningen (SAF) avseende i normalfallet perioden 1 september - 31 oktober 
 eller de löneperioder som närmast ansluter till september - oktober varje år. SAF sköter 
 även granskning och bearbetning av materialet. 
 
2  Underlag för lönestatistiken insamlas inte från företag med färre än 12 årsanställda. 
 
 Anmärkning 
 Med företag och årsanställda avses de definitioner som tillämpas i SAFs 
 delägaruppgifter. 
 
3  Statistikuppgifterna samlas in i enlighet med SAFs insamlingsrutiner. 
 
 Uppgifterna samlas in för vuxna arbetare med uppdelning på lönegrupp och skiftform. 
 Ingen insamling görs för minderåriga, lärlingar, elever eller praktikanter. 
 
4  För närvarande samlas följande uppgifter in: 
 
 Personnummer Överenskommen veckoarbetstid 
 Personalkategori Semesterdagar 
 Förbundsnummer/avtalskod Arbetad tid 
 Löneform Fast och rörlig lön 
 Arbetstidsart Övertidstimmar 
 Skift och OB-tillägg Övertidstillägg/övertidsersättning 
 Tillägg för speciella arbetsförhållanden  Andra förmåner och ersättningar 
 
 I den mån förändringar sker av insamlingsuppgifterna är parterna överens om att 
 överläggningar och anpassningar kan ske. 
 
5 Lönestatistiken för avtalsområdet samt de förhandlings- eller andra särskilda beräkningar 
 som är erforderliga görs normalt på det gemensamma statistikmaterialet. 
 
6 Förbundsparterna äger rätt att kontrollera statistikmaterialet samt bearbetningen av detta. 
 Vid utövandet av denna kontroll tages hänsyn till önskvärdheten av snabbast möjliga 
 bearbetning. 
 
7 De från företagen lämnade uppgifterna är konfidentiella och skall därför endast användas 
 som underlag för lönestatistiska ändamål eller enligt på annat sätt mellan 
 förbundsparterna träffad överenskommelse. 
 
8 Parterna konstaterar, att SAF och SCB är överens om att SAF skall lämna 
 statistikuppgifter till SCB enligt tidigare praxis och att företagen därmed fullgjort sin 
 uppgiftsskyldighet med avseende på lönestatistiken. Av de kostnader som SAF har - 



 

 utöver vad som ersätts från SCB - står SLA och SSAF/SIF för hälften var såvitt avser det 
 gemensamma avtalsområdet. 
 
9 Parterna noterar, att det av SAF bearbetade statistikmaterialet överlämnas till SLA i form 
 av ett fullständigt dataregister. Sedan SAF erhållit uppgift från SSAF och SIF om dess 
 medlemmar översändes till SSAFoch SIF ett dataregister avseende medlemmar tillhöriga 
 organisationen samt i avidentifierad form övriga inom avtalsområdet. Detta register har 
 SSAF och SIF rätt att använda för egna bearbetningar. Därvid gäller att bearbetningarna 
 endast görs för lönestatistiska ändamål, innebärande exempelvis att individuell lokal 
 återrapportering inte sker eller att uppgifter om enskilda företag inte offentliggörs. 
 
10 Giltighetstid 
 
 Denna överenskommelse, som ersätter tidigare gällande överenskommelse, gäller fr o m 
 den 1 april 1998 och tillsvidare med tre månaders uppsägningstid. 
 
Stockholm den 17 mars 1998 
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