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Förändringar i allmänna anställningsvillkor i avtalet för tjänstemän 
anställda vid industriföretag, petroleumhandel, fastighetsförvaltning m fl  
1 november 2020 – 31 mars 2023 
 
§ 1 Avtalets omfattning 
 
Mom 5  
Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text. 
 
För tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd eller 
som anställts vid företaget efter att ha uppnått den för tjänstemannen gällande ordinarie 
pensionsålder enligt KTP- eller ITP-planen gäller särskilda regler om anställning och sjuklön i 
§ 11 mom 3:4 och § 5 mom 5.1 
 
Arbetsgivaren och tjänsteman enligt ovan kan därutöver komma överens om 
anställningsvillkor som avviker från avtalet 
 
§ 2 Anställning 
 
Mom 2:1  
Momentets tredje stycke utgår och ersätts av följande text 
 
Tjänsteman som anställs vid företaget efter det att ha uppnått den ålder som anges i § 32 a 
lagen om anställningsskydd, får anställas för viss tid, viss säsong eller visst arbete.  
 
§ 5 Sjuklön med mera 
 
Mom 5:1 
Momentet utgår i sin helhet och ersätts med följande text 
 
Tjänsteman som uppnått den ålder som anges i § 32 a lagen om anställningsskydd har inte 
någon rätt till sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen i sjuklöneperioden om inte särskild 
överenskommelse om det har träffats.  

§ 11 Uppsägning 
 
Mom 1:1 Uppsägningstid 
Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text 
 
Uppsägningstiden från tjänstemannens sida är en månad om inte annat har överenskommits 
eller följer av mom 3:1-4. 

Mom 2:1 Uppsägningstid 

Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text 

Uppsägningstiden från arbetsgivarens sida är följande om inte annat följer av mom 3:1-4. 
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Tjänstemannens sammanlagda 
anställningstid hos arbetsgivaren 

Uppsägningstiden är 

< 2 år 
2-4 år 
4-6 år 
6-8 år 
8-10 år 
> 10 år 

1 månad 
2 månader 
3 månader 
4 månader 
5 månader 
6 månader 

Mom 2:1.1 Förlängd uppsägningstid 
Om en tjänsteman har sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen uppnått 
55 års ålder och då har tio sammanhängande anställningsår, ska uppsägningstiden 
förlängas med sex månader. Gäller endast till tjänstemannen fyllt 65 år. 

Mom 3:1 Uppsägningstid per den 30 juni 1974 

Momentet utgår i sin helhet.  

Mom 3:2 Överenskommelse om annan uppsägningstid 

Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text. 

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid ska 
gälla. Om så sker får emellertid uppsägningstiden från arbetsgivarens sida ej understiga den 
uppsägningstid som anges i 11 § mom 2:1. 

Mom 3:4 Uppsägningstid vid fyllda 67 år eller uppnådd pensionsålder och Mom 3:5 
Uppnådd pensionsålder 
Momentet utgår i sin helhet och ersätts av följande text 
 
Avslut av anställning vid uppnådd pensionsålder enligt lagen om anställningsskydd 
Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den 
månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd, 
ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna en skriftlig underrättelse om detta minst en 
månad innan anställningen ska upphöra. 
 
Efter det att tjänstemannen uppnått den ålder som anges i 32 a § lagen om 
anställningsskydd upphör anställningen en månad efter det att skriftlig underrättelse lämnats.  
 
§ 13 Pensioner och försäkringar 
 
Mom 2:1 Avsättning till deltidspension  
Momentet utgår i sin helhet och ersätts med följande text 
 
Avsättning till deltidspension sker år 2020 med 0,4 %, den totala nivån efter ny avsättning är 
1,6 procent. Avsättningen sker även för tjänstemän som inte fyllt 25 år. Avsättningarna sker 
inom den för individen tillämpliga KTP- och ITP-lösningen. 
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§ 14 GILTIGHETSTID 
Detta avtal gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. För 
tid efter den 31 mars 2023 gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. 
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