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§ 1 Overenskommelse
Parterna träffar Overenskommelse om lOner och allmänna anstallningsvillkor m.m.
fOr perioden 1 november 2020 till och med 31 oktober 2023.

§ 2 LOneavtal
Branschkommitté Idrott och Unionen är Overens om lOneavtal fOr perioden 2020-
11-01 -2023-10-31 enligtbilaga 1.
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§ 3 Allmänna anstallningsvillkor - Branschavtal
Parterna är överens om aft Branschavtal ldrott forlangs med tillagg och andringar
enhigt bilaga 2.

§ 4 Ovriga avtal
Ovriga avtal mellan parterna (framgâr även av flirteckning i branschavtalet) enligt
bilaga 3 galler med i respektive avtal angiven giltighets- respektive
uppsagningstid.

§ 5 Flexpension
I enlighet med och efter de principerna som fastslagits i överenskommelsen av den
30juni 2017 avsätts 0,3 procent till Flexpension fran och med den 1 november
2020, 0,2 procent fran och med 1 november 2021 och ytterligare 0,2 procent
avsätts fran och med den 1 november 2022. Avsattningen uppgâr därmed till
sammanlagt 0,7 procent frAn och med den 1 november 2020, 0,9 procent frAn och
med den 1 november 2021 och 1,1 procent frAn och med den 1 november 2022.

Parterna noterar aft branschavtal Idrotts fdrutsattningar inRir denna avtalsrörelse
mojliggor ett avtal utan prolongering. Denna skilinad innebär dock inte aft
avtalsomrAdet avviker frAn överenskommelsen av den 30juni 2017 som ffirutsätter
att Flexpension fOr Arbetsgivaralliansens bransch Idrott byggs Ut till samma nivA
som galler fOr märkessättande ft5rbund mom Svenskt Naringsliv med tre Ars
ft5rdrojning, dock totalt max 2 procent.

§ 6 Arbetsgrupper:
I avtalsforhandlingarna 2020 bar parterna funnit behov av arbetsgrupper fOr att
utreda frAgor som inte blivit lösta i samband med avtalsfdrhandlingarna.

Parterna är överens om att formen fOr dialog inte är en forhandling.

Parterna ser positivt pA partsgemensamt arbete under avtalsperioden och bar eft
gemensamt intresse i aft utveckla kollektivavtalen i riktning som gor avtalen mer
konkreta och latthanterliga fOr alla parter.

Parterna ska till 1 mars 2021 ta fram tidplaner fOr respektive arbetsgrupp samt
närmare specificera arbetsgruppens ambitioner. Aven Arbetsgruppernas
sammansäftning ska ha fastställt fOr respektive arbetsgrupp.

Sammankallande fOr arbetsgrupperna är Arbetsgivaralliansen sA vift parterna inte
kommer överens om annat under arbetsgruppernas gAng.

¯ Arbetstid
Under fOrhandlingarna bar framkommit att tillampning och intentionen av
oreglerad är otydlig. Defta kan i sin tur medföra risk att regleringen tillampas
felaktigt.
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Vidare ftsreligger behov av att tydliggora tillampningen. Detta kan med ffirdel
goras genom klargorande fran centrala parter via ex en skrift, fir aft pa sá Sätt
öka kännedom bland arbetstagare och arbetsgivare kring tillampning ffSr
regleringen. Arbetsgivaralliansen har via bransch Trossamfund en klargorande
skrift om förtroendetid; "frtroendetid - en vagledning" som med ftSrdel kan
användas ffir denna arbetsgrupp.

Parterna är dock i mángt och mycket överens om att frAgan om tillampning av
arbetstid bör utredas och ses pA ur ett arbetsmiljoperspektiv.

Unionen har även lyft yrkandet om restid vilket left till aft parterna även
kommer undersöka hur restid tillampas pA omrAdet fir att utreda pA vilket seft
hansyn tas till restid ur vilosynpunkt.

Ostörd fritid: Unionen har i avtalsfdrhandlingarna lyft yrkandet om
tjänstemannens rätt och mojlighet till Aterhamtning genom ostörd fritid. Denna
frAga ser parterna som betydelsefull genereilt, seft till hur dagens arbetsliv
utvecklas via ökat arbete frAn distans och via digitala medier. Parterna ska
sAledes arbeta fOr aft ta fram en gemensam policy fir att stötta arbetsgivare i
hur de kan hantera arbetstagare vars arbetsliv praglas av hog tillganglighet.

Redaktionell översyn samt frAgor som inte blivit lösta under
forhandlingen
Parterna ser positivt pA ett partsgemensamt arbete under avtalsperioden
som tar sikte i att genomfira en Oversyn av avtalet strukturellt och
sprAkligt, i syfte aft gOra avtalet mer pedagogiskt fir arbetsgivare Samt
arbetstagare. Vidare ska arbetsgruppen utreda frAgor som inte blivit lösta i
samband med avtalsfOrhandlingarna. Det är var parts ansvar aft de egna
yrkandena lyfts in i oversynen.

Utveckling av löneavtalet fOr AkademikerfOrbunden och Unionen
Löneavtalet i dess nuvarande form är inte belt pedagogiskt uppbyggt dA
bland annat flödesschema och text inte harmoniserar med varandra. Vidare
fireligger behov att se over avtalstexten i syfte aft Oka kvaliteten pA den
lokala loneprocessen. Arbetsgruppen ska även se over mOjligheten till
partsgemensamma utbildningar avseende lOneavtalet.

Arbetsgivaralliansen har under flera avtalsrOrelser yrkat pA aft
individgarantin ska tas bort i relation till Unionens del i lOneavtalet. Vid
avtalsrOrelsen 2017 togs individgarantin bort pA prov, men AterinftSrdes dA
Unionen upplevde att arbetsgivare inte uppfyllde avtalets intention. Med
anledning av detta har parterna beslutat aft gemensamt se Over
fOrutsaftningar fOr defta samt modeller som skulle vara mojliga fOr aft
bransch Idroft ska kunna ha eft lOneavtal utan individgarantier. Partemas
ambition är aft skapa en konstruktion som kan tas upp fOr diskussion i
kommande avtalsfdrhandling.
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§ 7 Avslut

Forhandlingarna fdrklarades avslutade 2020-12-22.

Avtalet kan sagas upp fl5r det tredje avtalsáret (1 november 2022 - 31 oktober
2023) under fOrutsattning aft avtalen fir tjänstemän sagts upp fir märkessättande
firbund mom industrin. Sádan uppsägning ska ske senast den 30 april 2022.

Avtalet är preliminärt i avvaktan pa godkannande fran Unionens fdrbundsstyrelse
samt Branschkommitté Idrott.

Vid protokollet

Johnatan Kibebe



Bilaga 1

Löneavtal mellan Arbetsgivaralliansen
Branschkommitté Idrott, Unionen och
Akademikerförbunden avseende tjänstemän.

1. Utgângspunkter

Verksamhetsutveck!ing

Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt intresse av att skapa livskraftiga verksamheter,
vilket ger forutsattningar for trygga och utvecklande anställningar.

LOnesattning och Ionebildning ska stödja organisationens mluppfyllnad och utveckling samt ge

mojligheter och forutsättningar fOr att rekrytera, motivera, utveckla och behlla personal.
Kompetensutveckling fOr alla personalkategorier är av stor betydelse for en positiv utveckling av
verksamheten. En fungerande lonebildning stimulerar till engagemang, utveckling och goda

arbetsinsatser och medverkar till att verksamhetens ml uppns.

Arbetstagarnas lOner r individuella och differentierade. Arbetstagarens IOn pverkas dels av
arbetsuppgifternas ansvar och svârighetsgrad, dels av arbetstagarensarbetsresultat, bidrag till
verksamhetens utveckling och mluppfyllelse. Aven marknadskrafterna kan pverka lOnen.

LOnesattningen ska vara sakligt grundad. Enligt gällande diskrimineringslagstiftning fr en
arbetsgivare varken direkt eller indirekt diskriminera en arbetstagare vid tillampning av Ion eller
andra anstallningsvillkor.

Aven forldralediga och sjukskrivna har rätt till medarbetarsamtal och omfattas av lOneOversynen
samt har rtt till lOnesamtal. Arbetstagare som har varit eller är fOräldraledig ska erhlla en
loneutveckling i niv med vad som kunde förväntas om den fOraldraledige arbetat.

Vid nyanstllning och befordran stts IOn i paritet med likvärdiga arbetsuppgifter och med hnsyn till
arbetstagarens kunskap och erfarenhet.

2. Lonepol!tik

En forutsattning fOr fungerande lOnesättning och lOneOversynsarbete är att det finns en utvecklad
och känd lOnepolitik p arbetsplatsen. Arbetsgivaren och de anställda genom deras fackliga

representanter, d5 sàdana finns utsedda p arbetsplatsen, utvecklar i samverkan lOnepolitiken

utifr5n verksamhetens màl och forutsattningar. Varje arbetstagare ska veta p vilka grunder lOnen
sätts, ha ftt motivering till sin nuvarande IOn och känna till vad hon eller han kan gOra fOr att

p5verka sin IOn.

1L



3. Processen

Avstämning/ Utvardering
I anslutning till avslutad löneöversyn ska arbetsgivaren och de lokala parterna utvärdera
förberedelser, genomforande och utfall i syfte att utveckla processen for kommande lOneOversyner.

Lonepolitik En forutsättning for fungerande lOnesattning och Iöneöversynsarbete är att det finns en
utvecklad och känd lOnepolitik. Lonepolitiken utvecklas i samverkan mellan arbetsgivare, de anställda
och lokala fackliga representanter där sâdana finns.

Medarbetarsamtal I medarbetarsamtal diskuteras, utifrn verksamhetens krav, arbetets innehIl och
arbetstagarnas fOrutsattningar, uppnâdda m51 samt individuella m51 det kommande ret. Utifr5n
detta analyseras behov av kompetensutveckling.

Lönesamtal Lönesamtalet har sin utgângspunkt i medarbetarsamtalet. Samtalet är en dialog om
arbetstagarens IOn. Efter avslutade lOnesamtal genomfOrs Ionemotiveringssamtal där arbetsgivaren
meddelar och motiverar ny IOn.

Löneanalys Arbetsgivaren ska i samverkan med de lokala arbetstagarorganisationerna analysera
verksamhetens framtida inriktning, utveckling, ekonomiska fOrutsattningar och behov av fOrndrad
IOnestruktur. Verksamhetens lönepolitik ska vara känd. Varje arbetstagare ska veta p vilka grunder
lOnen sätts.

4. Medarbetarsamta!
Arbetsgivaren ska rligen fore löneOversynen hlla medarbetarsamtal med arbetstagaren. Syftet med
medarbetarsamtal är att utifr5n organisationens/fOreningens mâl, visioner och behov i dialog med
arbetstagaren fastställa individuella mâl och kompetensutvecklingsbehov for att uppn dessa.

Medarbetarsamtal bOr innehlla dialog om:

¯ Arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, eventuella fOrndringar i arbetsinnehll, utvärdering
av det gângna àret samt fOrväntat arbetsresultat/mlsättning.

Arbetstagarens bidrag till màluppfyllelsen.

Arbetstaga rens a rbetsmiljO, inklusive a rbetstidsrelaterade frgor.

Organisationens behov av kompetens p kort och Ing sikt.

Arbetstagarens behov av kompetensutveckling eller andra tgarder pa kort och lang sikt.

UppfOljning av tidigare medarbetarsamtal.

Arbetsgivaren och arbetstagaren har ett gemensamt ansvar for arbetstagarens kompetensutveckling.
Medarbetarsamtal utgor en viktig grund fOr planering av kompetensutveckling och det r nödvandigt
att arbetsgivaren avsätter erforderliga resurser.

Resultatet av medarbetarsamtalet, inklusive arbetstagarens kompetensplanering, dokumenteras
skriftligen av arbetsgivaren och bOr undertecknas av arbetstagaren.

I samband med arbetstagares 5terg5ng i arbetet efter fOraldraledighet, bOr arbetsgivaren samr5da
med arbetstagaren om eventuella insatser och kompetensutveckling som behövs med hansyn till



ledighetens omfattning, for att säkerställa att den forIdraledige inte missgynnas I sin yrkes- och
loneutveckling.

AnmOrkning
De centrala parterna är överens om att kompetensutveckling bör s5 15ngt som möjligt ligga p5
ordinarie arbetstid.

5. Löneöversyn

Löneöversyn ska genomforas och nya loner gälla fr.o.m. 1 november 2020, 1 november 2021
respektive 1 november 2022. LOneöversynen fOr 2020 ska vara avslutad lokalt senast 31 mars 2021.
Löneöversyn fOr 2021 och 2022 ska vara avslutad lokalt senast den 31 december respektive Sr.
LOneöversynen omfattar tjnsteman som börjat sin anställning hos arbetsgivaren senast dagen fore
respektive datum for löneOversyn enligt ovan.

Undantag:
1. I samband med att en arbetstagare anställs eller f5r hOgre IOn kan arbetsgivaren och

arbetstagaren komma överens om att arbetstagaren inte ska omfattas av den
nästkommande löneOversynen.

2. Om arbetstagaren inte har fyllt 18 Sr.

Tjänsteman som senast dagen fore respektive datum for loneOversyn ãr tjanstledig for
minst tre mSnader framSt i tiden av annat skäl an sjukdom eller foraldraledighet är
undantagen frSn Iöneöversynen om inte överenskommelse träffas om annat.

Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna samverkar kring Iöneanalys och
lOnekartläggning. lnfOr lOneöversynen analyseras verksamhetens framtida inriktning, utveckling och
ekonomiska forutsattningar, bland annat med beaktande av fOrra 5rets utvardering. Behov av
förändrad lOnestruktur - befintliga och önskade lOnerelationer mellan och mom olika yrkesgrupper -

ska Overvägas samt kopplas till organisationens lonepolitik. De lokala parterna upprattar en tidsplan
fOr löneOversynen samt fastställer eventuella kompletterande lOnekriterier.

Med lokal arbetstagarorganisation enligt ovan avses klubb eller facklig fOreträdare med mandat att

fOrhandla loner p5 arbetsplatsen.

LOneOversyn genomfOrs genom lönesamtal mellan arbetstagaren och lOnesättande chef. Ny IOn
meddelas efter avslutade lOnesamtal vid ett sarskilt lOnemotiveringssamtal.

Loneoversynen ska genomföras som fOrhandling om lokal part, dock senast den 31 januari 2021
respektive den 15 september 2021 och den 15 september 2022, sS begär och i samband med detta
anger vilka som ska omfattas av fOrhandling om nya lOner. I det fall de lokala parterna inte kan träffa
Overenskommelse har berOrd lokal part rätt att föra frSgan till central fOrhandling. Central
fOrhandling ska pSkallas senast den 15 mars 2021 respektive 15 januari 2022 och 15 januari 2023.

I det fall lOneprocessen skjuts upp och fly IOn utges retroaktivt bör hänsyn tas till medarbetare som är
sjukskrivria eller foraldralediga i syfte att medverka till att deras SGI ändras sS tidigt som mojligt.



Anmärkning
De centrala parterna är överens om att vid befordran bör arbetstagare och arbetsgivaren ha en
diskussion om ny Ion. Om Iönen hOjs bör denna hOjning ligga utanfor den norma/a
/önesOttningsprocessen I organisationen/fOreningen.

6. Lönesamtalen

Infor IönesamtaIen
Inför lönesamtalen informerar arbetsgivaren de anställda om organisationens lonepolitik och
fastställda Iönekriterier.

Lönesamta!et
Lönesamtalet är en dialog om arbetstagarens IOn. Arbetsgivare och arbetstagare ska föra en dialog
om arbetstagarens bidrag till det g5ngna 8rets verksamhet, m8luppfyllelse och utveckling samt
v rdera arbetstaga rens insatser/resultat.
Tidigare medarbetarsamtal ska ligga till grund fOr dialogen.
Dialogen bOr innehâlla diskussion kring:

satta m81 och arbetstagarens bidrag till m8luppfyllelsen utifrân verksamheten,

¯ arbetstagarens arbetsuppgifter, ansvar, prestation och eventuella forandringar i
arbetsinneh5ll samt egen kompetensutveckling,

arbetstagarens bidrag till verksamhetens utveckling,

samarbets- och initiativfOrm5ga

Lonemotiveringssamtal
Efter att samtliga lOnesamtal enligt ovan genomfarts meddelas och motiveras ny IOn till
a rbetstaga ren vid lonemotiveringssamta let.

Anmarkning
Facklig organisation kan mom en m8nad fr8n att besked om ny IOn lämnats begara forhandling
om en eller flera medlemmars Ion. Som ett alternativ till fOrhandling kan den fackliga
organisationen begara särskild konsultation med arbetsgivaren.

7. Utvardering /Avstamning
I anslutning till avslutad löneöversyn ska arbetsgivaren och de lokala parterna utvärdera
fOrberedelser, genomfOrande och utfall i syfte att utveckla processen for kommande lOneOversyner.
Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb eller facklig fOreträdare med mandat att förhandla
lOner p8 arbetsplatsen.

Retroaktiv omräkning
I de fall detta IOneavtal tillampas retroaktivt galler fOljande:

Overtidsersattningar ska omräknas retroaktivt med den genomsnittliga IOnehOjningen fOr
tjänstemnnen hos arbetsgivaren, sâvida inte lokal Overenskommelse träffas om att omräkningen ska
ske individuellt fOr vane tjänsteman. Motsvarande galler alla ersättningar som beräknas i relation till
m8nads10nen, även semestertillägg.

Tjanstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske individuellt.



Individuell omrakning av sjukavdrag m.m. ska ske enligt följande:

Sjukavdrag t.o.m. 14:e kalenderdagen ska omräknas retroaktivt.
Sjukavdrag fr.o.m. 15:e kalenderdagen ska inte ske retroaktivt annat an i den mSn
lönehojningen beaktas vid fastställande av sjukpenningen.

Redan genomford Iönerevision
Om arbetsgivaren I avvaktan p5 detta löneavtal redan har utgett lonehojningar ska dessa avräknas
mot vad arbetstagaren f5r I loneokning enligt detta moment.

Avstamning
Arbetsgivaren meddelar den lokala arbetstagarorganisationen utfallet av Srets löneöversyn for
organisationens medlemmar I form av tidigare Ion, utfall och ny IOn.

Med lokal arbetstagarorganisation avses klubb, forening eller facklig fOreträdare med mandat att
fOrhandla lOner p5 arbetsplatsen.

I forhâllande till Akademikerförbunden gäller att

Ett utrymme beräknat p5 de fasta kontanta Iönerna utges med:

1,5 % per den 31 oktober 2020,
1,6% per den 31 oktober 2021,
1,6 % per den 31 oktober 2022,
utgör Iägsta IOneOkningsutrymme vid IOneOversyn.

Det garanterade utfallet gäller inte fOr lokal arbetstagarorganisation med färre an tre medlemmar.

AnmOrkning:
De centrala parterna är Overens om att IOneavtaIet även ska ligga som riktmärke fOr utfallet d5
den lokala arbetstagarorganisationen har färre an tre medlemmar. Parterna ar aven överens om
att avtalet inte har n5gon individgaranti, varken for sm5 eller stora organisationer/fOreningar.

Central fOrhandling kan p5ka11as om resultatet av den lokala lOneöversynen avviker frSn lOneavtalets
intentioner eller om avtalets garanterade utfall inte uppn5tts.

Central forhandling p5ka11as senast en m5nad efter genomford avstamning.

Ogynnsam Iöneutveck!ing
Om arbetstagaren har haft en ogynnsam IOneutveckling ska lOnesättande chef och arbetstagare
diskutera forutsattningar fOr arbetsuppgifterna, behov av kompetensutveckling eller andra 5tgärder.
Samtalet ska resultera I en utvecklingsplan.



lförhâllande till Unionen gäller att

Lägsta Ioneokn!ngsutrymme
Ett utrymme beräknat p5 de fasta kontanta lönerna utges med:

1,5 % per den 31 oktober 2020,
1,6% per den 31 oktober 2021,
1,6 % per den 31 oktober 2022,
utgör lägsta loneokningsutrymme vid löneöversyn.

I det fall arbetsgivaren har sin verksamhet forlagd till olika orter eller om det p5 samma ort finns flera
enheter galler följande vid berakningen av utrymmet. Har det varit kiar praxis hos arbetsgivaren vid
tillampningen av tidigare löneavtal, eller om lokal överenskommelse härom trffas, avses med
"a rbetsgiva re" foretaget/orga nisationen som heihet.

Anmarkning:
Om Unionen har tre eller färre medlemmar hos arbetsgivaren s ska ovan baseras pa samtliga tjänstemäns
loner p5 arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska dessa fall p5 Unionens begaran redovisa den kollektiva loneutvecklingen fOr tjänstemän.

Om Unionen begär fOrhandling am s5dan lOnesattning gäller det avtalade utrymmet (potten for
organisationen) for det avtals5ret.

Den individuella löneutvecklingen

Vid Iöneöversyn Sr, 2020 respektive Sr 2021 och 2022 garanteras varje tjnsteman en lönehOjning
med lägst 180 kronor per mSnad. For deltidsanställd ska beloppet nedräknas proportion till vad
deltiden utgör i procent av heltid.

Heltidsanställd arbetstagare som erh511er en löneOkning lagre n 280 kronor per mSnad vid
respektive lOneöversyn ska pS begäran erh511a en skriftlig motivering om skälet till utfallet. FOr
deltidsanställd ska beloppet nedsättas i proportion till vad deltiden utgOr i procent av heltid. Ar
motiveringen hanforlig till arbetstagarens mSluppfyllnad, prestationer och/eller behov av
kompetensutvecklande insatser eller motsvarande ligger motiveringen till grund for kommande
medarbetarsamtal där behov av Stgarder ska behandlas i syfte att leda till en mer gynnsam
loneutveckling.

For provisions-, premie- och tantiemavlönad tjnsteman bör eftersträvas, med beaktande av att det
ligger i nämnda löneformers natur att SrsfOrtjnsten fOr den enskilde arbetstagaren kan variera, att
fOrtjanstutvecklingen p5 sikt följer den for Ovriga arbetstagare. Garanterat provisionsbelopp till
arbetstagare som är helt avlOnad med provision höjs i samband med löneöversyn 2020 med lagst 180
kronor per m5nad.

Lägsta loner
LOn fOr heltidsanställd tjänsteman som fyllt 21 Sr ska uppg5 till:

22 223 kronor per mSnad efter den 1 november 2020
22 579 kronor per mSnad efter den 1 november 2021



22 940 kronor per mânad efter den 1 november 2022

For deltidsanstäfld ska beloppet nedräknas I proportion till vad deltiden utgör I procent av heltid.

Med "Jon" avses här

fast kontant Ion,
förmner I form av kost eller bostad till i skattetabellen angivet värde,
provision, tantiem och liknande rOrliga IOneformer: genomsnittsvardet härav enligt de
normer som enligt tillampligt pensionsavtal gäller fOr bestämmande av pensionsmedforande
IOn.

8. Giftighetstid

Detta avtal galler frân och med den 1 november 2020 till och med den 31 oktober 2023.

FOrhandlingsprotokollet undertecknades 2020-12-21.

Arbetsgivara Iliansen
Bra nschkommitté
ldrott

Unionen
AkademikerfOrbunden*

* I AkademikerfOrbunden ingâr: AkademikerfOrbundet SSR, Akavia, DIK-fOrbundet,
Fysioterapeuterna, Naturveta ma, Sveriges Fa rmaceutfOrbu nd, Sveriges IngenjOrer, Sveriges
Psykologforbund, Sveriges VeterinärfOrbund, Skol ledarna, SULF, SRAT och Sveriges a rbetsterapeuter.



Bilaga 2
Andringar I branschavtal Idrott

§ 1 Avtalets omfattning

Mom. 2 ãndras ochfOrfoljande fly lydelse:

For arbetstagare som uppntt den gallande pensions5ldern enligt 32 a § Lagen om
anstallningsskydd, galler avtalets § i den del som avser sjuklön fr.o.m. 15:e kalenderdagen i
sjukperioden endast am arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det.

For arbetstagarc som kvarst5r I tjinst hos arbctsgivarcn scdan arbctstagarcn uppn5tt den
g5llandc pcnsions5ldcrn - 67 5r, gillcr avtalets § 5 I den del som avscr sjuklOn fr.o.m. 15:c
kalcndcrdagcn I sjukpcriodcn cndast om arbctsgivarcn och arbctstagarcn kommcr Ovcrcns
am det.
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§ 2 Anställningar

Mom. 2, Ondras ochfOrfoljande lydelse:

For tjänsteman sam uppntt den ordinarie pensionsldern enligt 32 a § Lagen am
anstallningsskydd.

§ 4 Semester

Mom. 4:1 tillfors nedan anmärkning (4):

4. Arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren att växla semestertillagg mat fler lediga dagar.
verenskommelsen ska vara skriftlig. Bilaga "Semesterväxling" redogOr fOr de

forutsättningar sam ska beaktas när Overenskommelse tecknas am att växla
semestertillägg mat flera lediga dagar (semestervaxling). Upplysning: Växling av
semestertillägg till lediga dagar kan pverka sjukpenninggrundad inkomst samt
pensionsgrundad Ion.



§ 9 Uppsägning

Mom 1:lb tas bort

¯ Mom. 2:6 UppnOdd pensionsO/der ändras och fOr foljande lyde/se:

Mom. 2:6 Arbetstagare som fyllt 68 r eller 69âr efter 1 januari 2023

Ansta!lningen kan bringas att upphora vid utgngen av den mnad arbetstagaren fyller 68 r

genom skriftlig underrättelse tv mnader innan frn arbetsgivaren eller arbetstagaren. Frn
1 januari 2023 tillämpas regein fran 69 ar.

Anstallningar som fortsätter efter att arbetstagaren uppnàtt lder enligt detta moment, kan
bringas att upphora genom att arbetsgivaren eller arbetstagaren lämnar skriftlig
underrättelse därom. Anstallningen upphor d en mnad efter nàgondera underrättat
motpart om sin avsikt att avbryta anstallningen.

Varsel till facklig organisation behöver inte lämnas med anledning av avbrytande enligt detta
moment.

Arbetsgivare och tjansteman som har for avsikt att avsluta en anstallning vid uppnàdd
pensionsIder bOr eftersträva att i god tid innan pkalla samtal om anstallningens

avs I uta n d e.

¯ Mom. 3:4 tillforsfoljande anmarkning:

Anmarkning
Enligt Lagen om arbetsloshetsforsakring behöver arbetstagaren for en ansökan om
ersättning fr5n arbetslOshetskassan intyg 1r5n arbetsgivaren "arbetsgivarintyg". Detta kan
med fördel hanteras samtidigt som betyg utfärdas om mojlighet finns.

§ 11 oreglerad arbetstid

¯ Mom. 2 tillforsfo/jande anmOrkning:

Anmarkning

En individuell överenskommelse om att ersätta overtidsersattning med fler semesterdagar

och/eller hogre IOn innebär inte att arbetsgivaren och medarbetaren kommit Overens om



ett hogre ordinarie arbetstidsmtt.

Verksamhetens krav kan medföra att medarbetare, som träffat en individuell
överenskommelse enligt ovan, under perioder behöver utföra arbete utöver ordinarie
arbetstid.



Bilaga 3
Ovriga avta I mel Ian pa rterna
Gal/er samtliga arbetstagare

¯ Overenskommelse om förhandlingsordning
Arbetsgivaralliansen - LO/PTK

¯ Omställningsavtal Arbetsgivaralliansen - PTK
¯ Beredskapsavtal Arbetsgivaralliansen - LO/PTK
¯ Overenskommelse om vissa särskilda âtgärder for

arbetstagare som utsatts for asbestexponering
Arbetsgivaralliansen - LO/PTK

¯ Samverkansavtal Arbetsgivarafliansen - LO/PTK
¯ Avtal om trygghetsfOrsäkring vid arbetsskada (TFA)

Arbetsgivaralliansen - LO/PTK
¯ Avtal om tjänstegruppliv (TGL) Arbetsgivarafliansen -

PTK

Gal/er enbart tjänstemän

¯ Pensionsavtal (ITP) mellan Arbetsgivaralliansen - PTK
¯ Avtal om social trygghet fOr tjänstemän vid

utlandstjänstgOring - PTK
¯ Avtal om avsättning till Flexpension
¯ Avtal om fOrhandlingsordning vid rättstvister

IL



Bilaga Semestervaxling

Omvandling av semesterlonetillagg till lediga dagar

Arbetsgivaren och en enskild medarbetare kan, infdr ett enskilt semesterâr, genom skriftlig individuell
överenskommelse växla semestertillagg mot extra lediga betalda dagar (semestervaxling).

Exempel: FOr en medarbetare med 25 dagars sernesterrätt kan semestertillaggetfor dessa 25 dagar
växlas tillfern extra lediga dagar utan loneavdrag. Medarbetaren erhâller cia inget sernestertillaggfor
ârets sernesterdagar.

Overenskommeise om aft byta semestertillagg mot ledighet kan inte träffas om medarbetaren har
sparad semester eller önskar spara semester innevarande âr.

Forlaggningen av lediga dagar ska överenskommas mellan medarbetare och chef eniigt samma
principer som gaiter fOr ordinarie semesterdagar.

Semesterväxlade dagar som inte är fOrlagd under innevarande sernesterâr fdrfaller till betaining en
mânad efter semesteràrets utgâng, detsamma galler fOr uftagna dagar som overstiger intjanat
semestervaxlingssvardet. Aterbetalningsvardet fOr varje ledig dag motsvarar semestertiilagget for fern
semesterdagar. Uttagna dagar som overstiger intjanat semestervaxlingssvarde, kan endast avräknas
fran semestertiilagg ochlelier semesterersattning; denna risk foreligger dâ en organisation tillampar
sammanfailande intjänande- och semesterAr.

Anmarkning 1

Finns lokal klubb/forening är det lampligt attparterna har diskuterat utforrnning av individuella
Overenskornmelser.

Anmarkning 2
NOr en individuell Overenskommelse upphOr utgâr istOllet ledighet och ersattning enligt
kollektivavtalet och anstallningsavtalet.

Upplysning
Vaxling av semestertillagg till lediga dagar kan pâverka sjukpenninggrundad inkomst sarnt
pensionsgrundad Mn.


