
 
 
 

 
 
 
 
 

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in,  
och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. 
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PROTOKOLL 
 
Parter Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp 

Svenska Industritjänstemannaförbundet 
Sveriges Arbetsledareförbund 
Sveriges Civilingenjörsförbund 
ArkitektFörbundet 

 
Sak Arbetstidsfrågor 
 
Plats Allmänna Gruppens lokaler i Stockholm 
 
Tid 26 september 1985 och 14 januari 1986 
 
Närvarande 
för Svenska Arbetsgivareföreningens Allmänna Grupp: 
 Hans Löfgren (ordförande) 
 Stig R Humlin 

Gösta Eberstein (vid protokollet) 
 
” Svenska Industritjänstemannaförbundet: 
 Bertil Rahm 
 Börje Bremstedt 
 
” Sveriges Arbetsledareförbund: 
 Sigvard Ländin 
 Arne Linder 
 
” Sveriges Civilingenjörsförbund: 
 Eva Kovar 
 
” ArkitektFörbundet: 
 Maritha Lindberg 
 
Justeringsmän Hans Löfgren, Bertil Rahm, Sigvard Ländin, Eva Kovar och  

Maritha Lindberg 
 
 
 



 

§1 
 
Det antecknades att förbundsparterna av centralorganisationerna rekommenderats uppta vissa 
arbetstidsfrågor till diskussion i enlighet med § 14 i förhandlingsprotokollet av den 29 maj 
mellan SAF och PTK. 
 
§ 2 
  
Parterna träffade följande överenskommelse. 
 
1.  Fr o m den 1 januari 1986 erhåller § 9 mom 1 andra stycket i mellanvarande avtal om all-

männa villkor följande lydelse: 
 

"Där påsk-, midsommar-, jul- och nyårsafton ej är sedvanliga fridagar bör permission be-
viljas under dessa dagar i den mån så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid 
företaget." 

 
Anmärkning 
Det noteras att för företag som redan tillämpar lediga påsk-, midsommar-, jul- och nyårsaftnar 
innebär detta stadgande icke någon förkortning av årsarbetstiden. 
 
2. I anslutning till avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän tillförs följande: 
 

"För tjänstemän, som följer produktionen för arbetare gäller följande: 
 
Tjänsteman i intermittent tvåskiftsarbete med i genomsnitt 40 timmars effektiv arbetstid 
per helgfri vecka bör tillgodoräknas betald ledighet i samma omfattning som enligt 
kollektivavtal utges till underställda arbetare i den mån sådan ledighet ej utlagts i arbets-
tidsschema utlägges ledigheten efter samråd mellan tjänstemannen och arbetsgivaren i 
form av betalda lediga dagar, varvid skall beaktas såväl produktions som tjänstemannens 
berättigade intressen. För tjänsteman som kommer i åtnjutande av ledighetskompensation 
enligt ovan tas hänsyn härtill vid den lokala lönesättningen." 

 
Anmärkning 
Mot bakgrund av de speciella förutsättningar som gällde för 1985 års SAF-PTK-uppgörelse är 
parterna ense att vid tillämpning av förhandlingsprotokollets § 14 göra avsteg från vad som 
anges i sista meningen ovan. Avsteget innebär att den faktiska arbetstidsförändringen för be-
rörda grupper inte skall påverka de avtalsmässiga lönehöjningarna men likväl kan påverka 
löneutvecklingen i övrigt. 
 
§ 3  
 
Härefter förklarades förhandlingen avslutad.  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Justeras: 
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