














BVGGFÖRETAGEN 
Avtalsrörelsen 2020 
Tjänstemannaavtalen 

Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Unionen 

Anteckning till förhandlingsprotokollet 

Ändringar i allmänna villkor 

Följande text ersätter§ 1 Mom 4 

Bilaga C 

För tjänsteman som uppnått den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) eller 

a~ställts i företaget efter det att denne uppnått gällande ordinarie pensionsåldern enligt ITP-planen 

galler avtalet med följande inskränkningar: 

uppsägningstiden framgår av§ 11 mom 3:4. 

Samma gäller om en tjänsteman har anställts vid företaget efter det att denne uppnått den ordinarie 

pensionsålder som tillämpas vid detta. 

Arbetsgivaren och sådan tjänsteman som avses i detta moment kan överenskomma att även andra 

villkor ska regleras på annat sätt än avtalet stadgar. 

Följande text ersätter§ 2 Mom 2:1 

Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas 

1. för fri visstidsanställning, 

2. för vikariat, 

3. för säsongsarbete, och 

Om en tjänsteman under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i fri 

visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår 

anställningen till en tillsvidareanställning. Dessa regler träder ikraft den 1 april 2013 och gäller endast 

anställningsavtal ingångna efter detta datum. 

Om en tjänsteman under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren i fri visstidsanställning 

och som vikarie i sammanlagt mer än tre år övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Dessa 

regler träder i kraft de
0

n 1 april 2013 och gäller endast anställningsavtal ingångna efter detta datum. 



Konverteringsreglerna enligt stycke 2 och 3 är ej tillämpliga på tjänstemän som uppnått den ålder 
som framgår av 32 a § LAS. 

Visstidsanställning på avtalsområdet sker enbart enligt detta avtal, som helt ersätter reglerna om 
visstidsanställning i lagen om anställningsskydd. 

§ 5 Mom 5:1: UTGÅR 

Följande text ersätt§ 11 Mom 3:4 

Tjänstemän som anställts i företaget efter det att denne uppnått gällande ordinarie pensionsåldern 
enligt ITP-planen är uppsägningstiden en månad för både arbetsgivaren och tjänstemannen. 

Följande text ersätter§ 11 Mom 3:5 

Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill avsluta en tillsvidareanställning vid utgången av den 
månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) eller 
senare ska arbetsgivaren eller tjänstemannen lämna underrättelse om detta minst en månad i 
förväg. Anställningen avslutas då en månad efter att underrättelse lämnats, dock tidigast vid 
utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § LAS. 

Efter arbetsgivarens underrättelse enligt stycke 1 behöver reglerna om varsel till lokal 
arbetstagarorganisation, överläggning och förhandling enligt 33 a § LAS inte tillämpas. 

Anmärkning: 
Arbetsgivaren bör i god tid före ingången av den månad då tjänstemannen fyller 65 år, vilket är den 
avtalade pensionsåldern enligt ITP-planen, inhämta besked från tjänstemannen huruvida denne vill 
avsluta sin anställning vid uppnådd pensionsålder enligt ITP-planen eller utnyttja sin rätt att kvarstå i 
anställningen till utgången av den månad då tjänstemannen uppnår den ålder som anges i 32 a § 
lagen om anställningsskydd (LAS) 

Upplysning: 
Den ålder som anges i 32 a § LAS är från och med 1 januari 2020 68 år och från och med 1 januari 
2023 69 år. 
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