Protokoll
Patter

Sakerhetsföretagen
Unionen
Datum

Den 9 oktober 2018

Plats

Per capsulam

Narvarande

for arbetsgivarparten:
Johan Nohall, Sakerhetsföretagen
fOr arbetstagarparten:
Gert Mob erg, Unionen

Justerare

Johan Nohall

Arende

Overenskommelse avs eende garantilon fOr s äljare/tekniker
och sakcrhetsexperter etc. anställda vid franchisefOretag
knutna till Verisure AB (se bilaa)

Gert Moberg

Syftet med denna Overenskornmelse ir att ge Verisure och dess franchisetagare som är
medlemmar i SkerhetsfOretagen mojlighet att teckna individuella avtal om garantilOn. Denna
överenskommelse tar inte over redan ingângna individuella avtal. Overenskommelsen gäller
endast företag som ãr mecllemmar i Säkerhetsföretagen och darfOr tillampar Tjanstemannaavtalet
for Transportbranschen.

Arsgaranti och garantilon
Arbetsgivaren och sãljaren/teknikern/sakerhetsexperten kan tràffa överenskommelse om
garantilOn. GarantilOneri faststãlls individuellt fOr varje sä1jare/tekniker/s.kerhetsexpert i början
av varje nytt kalenderâr i form av en ârsgaranti. Arsgarantin bör uppg till minst 60 % av vad
sä1jaren/teknikern/skerhetsexpert tidigare tjänat i genomsnitt, t ex under de tre senaste
ka1endertren. Garantilönen är sedan 1/12 av àrsgarantin.
Anmdrkning
For säljare, tekniker eller sakerhetsexperter etc. som ãr nybOrjare i yrket bOr en
fOrsta kortare garantiperiod t ex 6 mnader tillmpas. Exempelvis kan man
överenskomma att under denna period inte avräkna eventuell garantiutfyilnad mot
intjinat Overskott.
-

-
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Mdnadsvis itbetalning
Garantilönen (1/12 av ârsgarantin) ska betalas Ut, den eller de mànader den sammanlagda
mànadsinkomsten är lägre an garantilönen, genom en garantiutfyllnad upp till
garantilönebeloppet.

Ar den sammanlagda mânadsinkomsten hogre betalas istãllet den faktiska mnadsinkornsten Ut,
sàvida inte avrakning mot tidigare garantiutfylinad ska göras, (se § 5 nedan).

Anmarkning
Garantilönen far inte nâgon mânad understiga lägsta lönen i det centrala
kollektivavtalet.

Garantiu'fy1lnad oth garantiu11nadssku1d
Utbetald garantiutfyllnad ska aterbetalas till arbetsgivaren genom avrakning fran ion, om
saljaren/teknikern/sakerhetsexperten senare under samrna kalenderâr har manadsinkomst/er
som overstiger garantilOnebeloppet.
När garantilOn betalas ãr skifinaden mellan den faktiskt intjànade sammanlagda inkomsten den
aktuella mânaden och garantilonebeloppet sâ kallad garantiutfyilnad. Det belopp som utgör
garantiutfyilnad bör tydligt framga av lönebeskedet. Vad saljaren/teknikern/sakerhetsexperten
fâtt i garantiutfyllnad but en sâ kallad garantiutfyllnadsskuld som under vissa förutsättningar ska
regleras under kalenderâret (se § 5 nedan).

§4
FrJnvaro

Saljaren/teknikeri/sakerhetsexperten har bara rätt till garantilOn (per mâna1) for lid niir arbete
faktiskt utfOrs, inte vid franvaro. GarantilOnen ska därfOr nedraknas proportioneilt vid
franvaro (sjukdom, tjanstledighet etc.) den manad frânvaron intraffar.
-

-

§5
Avrdkning mot öi'erskott
Nat den sammanlagda inkomsten viss mànad overstiger garantilOnebeloppet upp star ett
Overskott i förhâllande till detta belopp. Overskottet kommer
saljaren/teknikern/sakerhetsexperten tillgodo först sedan avdrag gjorts for eventuell
garantiutfyllnadsskuld, det viii saga tidigare under kalenderâret erhâllen garantiutfyilnad.
Finns inget Overskott eller racker överskottet inte till fOr att tacka garantiutfyllnadsskulden förs
den vidare for att dras av nästa mänad som ett överskott uppstar.
Vid ârets slut ska gOras en avstamning av hela aret for aft se

dels om ârsgarantiniván maste justeras med hansyn till eventuell frànvaro under
ãret (hat säijaren/teknikern/sakerhetsexperten t.ex. varit sjuk eller fOraldraledig
nedraknas ársgarantin i proportion till franvaron),
¯

och dels fOr aft se om saijaren faktiskt bar tjanat met eller mindre an
àrsgarantibeloppet.
¯
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Visar àrsavsthnmingen att siljaren/teknikern/sakerhetsexperten tjanat mindre an
.rsgarantibe1oppet avskrivs eventuell under ret utgiven garantiutfyllnad.
Visar rsavstamningen att sä1jaren/teknikern/sikerhetsexperten tjänat mer
.rsgarantibe1oppet, men and fàtt garantiutfyllnad, hat
saljaren/teknikern/säkerhetsexperten en kvarstáende skuld. En stdan situation kan
uppsth nat sijaren/teknikern/sakerhetsexperten under den sista eller de sista av
ãrets mânader fâtt garantiutfyllnad, men ãnd sammanlagt under ãret har haft en
sdan inkomst att beloppet for ârsgarantin uppnàtts eller övertiiffats.

Arbetsgivaren kan d, fOr att àterfá vad som utbetalats utOver ârsgarantibeloppet,
gOra avclrag aven nastkoinmande at, sà snart mânadsinkomsten overstiger
garantilOnebeloppet (det vill saga 1/12 av .rsgarantin fOr det nya ka1enderaret.

§6
Anstdllningens upphorande
Om anstàllningen upphor skall eventuell garantiutfyllnadsskuld avraknas mot
saljarens/tekriikerns/sakerhetsexpertens totala slutlOn inidusive semesterersattning. Detsamma
gäller vid byte av befattning mom fOretaget.
Anmdrkning
Om anstallningen upphOr pa grund av sjukdom eller fOrh.llanden som avses i 4 §
tredje stycket lagen om anställningsskydd görs inte avrakning for eventuell
garantiutfyllnadsskuld.

Justeras

ohan Nohall

Gert Moberg
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