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Ärende

Uppgörelse om allmänna villkor för tjänstemän i public serviceföretag
under avtaisperioden 2017-04-0 1 2020-03-3 1, Löneavtalet löper
tillsvidare från och med 2013-04-01 tillsvidare.
—

§ 1

Mellanvarande kollektivavtal om allmänna villkor prolongeras för tiden
fr o m den 1 april 2017 t o m den 31 mars 2020 med följande ändringar och
tillägg. Därefter gäller avtalet med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.
Avtal om löner gäller fr. o m. den 1 april 2013 tillsvidare med tillhörande
uppsägningsregler. Löneavtalet biläggs detta protokoll men har inte
reviderats.

§2

Bilaga 1

Löner och fl5rhandlingsordning AkademikerfZ5rbunden

Bilaga 2

Ändringar i Allmänna Anställningsvillkor

Bilaga 3

Partsställning

Bilaga 4

Allmänna Villkor avseende avgifiskontrollanter vid
Radiotjänst i Kiruna AB

Upphovsrättsmedel
Uppräkningen av upphovsrättsersättningsbeloppen enligt § 4 4.2 i avtalet
om allmänna anställningsvillkor för Sveriges Television (SVT), Sveriges
Radio (SR) och Sveriges Utbildningsradio (UR) ska i särskild ordning
fastställas efter gemensamma överläggningar mellan Medieföretagen,
Unionen, Akademikerförbunden och Journalistförbundet. Överläggningarna
ska, om inte samtliga parter enas om annat, inledas så snart Medieföretagen
har träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för en ny
avtalsperiod med samtliga motparter inom avtalsområdet.

Uppräkningen sker med utgångspunkt från nedanstående belopp.
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SVI

SR
UR

44L3kr

549 940 kr
238922kr

Beloppen ska fördelas mellan anställda upphovsmän inom SVT, SR
respektive UR, som omfattas av kollektivavtalet om allmänna
anställningsvillkor mellan Mediefliretagen och Unionen,
Akademikerförbunden respektive Journalistförbundet. Om enighet inte går
att uppnå mellan samtliga parter ska beloppen räknas upp med det
genomsnittliga värdet av varje års avtalshöjning.

§3

UppföljningsavtallStatistikavtal
Almega har under förra avtalsperioden påbörjat ett samarbete med SACO
för att förbättra tillgången och tillgängligheten till relevant lönestatistik.
Detta arbete tbrtgär. Det finns en ambition frän bäda parter att teckna ett
nytt avtal för uppföljning av processlöneavtal/statistikavtal.

Parterna är överens om behovet av att träffa nytt
statistik/löneinformationsöverenskommelse. Sådant ska träffas före den 1
september 2017, om inte hinder för detta föreligger.
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Parterna är överens om att löneavtalets inriktning och omfattning är rätt
utveckling för lönebildningen inom företagen. fortsatt arbete med att
förankra och utveckla detta föreligger.
för det fall det finns ett behov av att praktiskt diskutera löneavtalet och
lönebildningsprocessen med lokala parter ska parterna vara behjälpliga.
Behovet av sådana kontakter ska centrala parter befinnas vara tillgängliga
för.

§

5

Arbetsgrupp
“Akademikerförbunden yrkar att villkoren för förtroendevalda förbättras
såväl avseende synsätt som organisatoriska förutsättningar och
förtydligande av mandat”.

Mot bakgrund av ovan yrkande är parterna överens om att bilda ett
nätverk/tillsätta en eller flera grupper för att utveckla det praktiska fackliga
uppdraget och parternas regelbundna kontakter. Parterna har i diskussion
om ovan yrkande nämnt att samverkan kan ske genom planerade
diskussioner, seminarier och andra samverkansformer. Innehållet i dessa
möten ska parterna enas om och kan förslagsvis omfatta, fackligt
påverkansuppdrag, det fackliga uppdragets omfattning, balans till
yrkesmässig kompetensutveckling inom respektive profession, ledighet från
arbete för uppdraget finns det andra samverkansformer, o.s.v.
—

§

6

Vikariatspooler
Parterna överenskom 2010 om möjligheten att inrätta vikariepooler på
företagen, denna överenskommelse ligger fast. Då förhållanden varierar från
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arbetsplats till arbetsplats lämpar sig frågan bäst för reglering i lokala
kollektivavtal.
Med vikariepool avser parterna ett antal medarbetare som är
tillsvidareanställda (vikariatsanställda för ordinarie medarbetare får
ft5rekomma) och har att utföra arbete inom företaget med uppdrag där
arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett
överenskommet tj änstgöringsområde.
De lokala parterna bör uppta förhandlingar om regler för vikariepool vid
företag där detta är lämpligt. Sådant avtal bör innehålla regler om:
A. Antal anställda i vikariepoolen
B. Den geografiska omfattningen av arbetsskyldigheten
(tj änstgöringsområden)
C. Varseltid för ändrad arbetstidsförläggning vid byte av uppdrag
D. Antal kvällspass vid arbete med sarruna arbetsuppgifter och vid byte av
uppdrag
E. De antal veckoslut som ingår i schema vid byte av uppdrag och hur
veckovila ska förläggas.

§

7

Löneavtal
Parterna är överens om att tillämpningen av ft5rhandlingsordningen innebär
att centrala parter i efterhand, tidigast den 31 oktober, kan komma att
fastställa utrymmet fi5r löneökningama med en siffra i procent.

Vägledande för fastställande av utrymmet är de löneökningar som
arbetsmarknaden i övrigt rättat in sig efter.

§

$

Radiotjänst
Parterna har ändrat vissa villkor i överenskommelsen avseende Radiotjänst i
Kiruna AB. Dessa framgår av bilaga 4. Parterna erinrar om att detta avtal
följer samma avtalsperioder som nu träffats och ska för upphörande sägas
upp särskild ordning.

§

9

Flexpension
1 enlighet med och efter de principer som fastslagits i överenskommelsen av
den 22 februari 2017 avsätts 0,2 % till Flexpension i Tjänsteföretag från och
med den 1 november 2017 och ytterligare 0,2 % från och med den 1 april
2018. 2019 sker ingen ytterligare ökad avsättning.

§

10

Arbetsprojekt Upphovsrätt
Parterna konstaterar att regler om upphovsrätt för anställda medarbetare i
verksamheterna inte underkastats en allmän översyn sedan 1983, då det
senaste avtalet träffades. Det ligger i båda parters intresse att göra en
översyn av regelverket. Syftet med detta är att upphovsrättsreglerna på sikt
ska spegla nutidens medieföretag.

Ett första sammanträde bör hållas före den 31 oktober 2017.

§

12

Uppsägning
Avtalet kan sägas upp för det tredje avtalsåret (1 april 2019-31 mars 2020)

-
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under törutsättning att avtalen tur tjänstemän sagts upp för märkessättande
kollektivavtalsområden inom industrin. Sådan uppsägning ska ske senast
den 30september2018.

§

13

Avslutning
förhandlingen f?irklaras avslutad

för Medieföretagen

för Äkademikerfl5rbunden

Sten

hanna Hektor

ke

‘Äinen

Bilaga 1

LÖNEAVTAL AKADEMIKERFÖRBUNDEN
Nedanstående villkor och anvisningar ska tillämpas. Dock kan parter lokalt i ett eller
flera avseende göra avvikelser och anpassningar.

Avtaisperiod
Detta avtal reglerar löner och lönesättning fr. o. m den 1 april 2013 tillsvidare.

Omfattning
Lönerevision omfattar medlemmar i Akademikerförbunden som börjat sin anställning i
företaget senast 31 mars aktuellt år och vars lön inte har fastställts i årets löneläge.
Anmärkning 1
Parterna är överens om svårigheten att bedöma en medarbetares resultat och
prestation om anställningen varat kortare period än 6 månader. Det ligger dock i
sakens natur att arbetsgivaren ska kunna motivera lönesättningen av medarbetare
vid varje tillfälle och iaktta gällande principer för lönesättningen i detta avtal.

Övergripande mål för lönebildningen
Lönebildn ingen är en viktig drivkraft för goda arbetsinsatser, individuell utveckling och
bra resultat. Därigenom bidrar lönebildningen till ökad effektivitet, produktivitet och
utvecklingskraft 1 företaget vilket skapar förutsättningar för löneutveckling och
anställningstrygghet.
Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av
företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar, medarbetarnas
prestationer och relevanta omvärldsförhållanden. Företagets lönesättande chefer har
därför ett särskilt ansvar för att mål sätts och att resultat följs upp.
Arbetsgivaren ska årligen erbjuda mål- och utvecklingssamtal. Syftet är att, i dialog
med medarbetaren, fastställa individuella mål och utvecklingsbehov.
Utvecklingssamtalet ska dokumenteras.
Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens uppnådda resultat,
kompetens och skicklighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen.
Därigenom ges medarbetaren möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen.
Målet är att uppnå en lönesättning som både arbetsgivare och medarbetare förstår
och accepterar.
Ett förtroendefullt samarbete mellan företagets ledning, chefer, medarbetare och
lokala fackliga företrädare är en förutsättning för en bra lönebildning.

Bilaga 1

1 verksamheter som saknar lokal facklig organisation sker lönebildningen för
medarbetarna genom dialog direkt mellan den lönesättande chefen och
medarbetaren. Det är parternas avsikt att uppnå en lönesättning även i dessa
verksamheter varför avtalets intentioner ska följas så all både arbetsgivare och
medarbetare förstår och accepterar lönesällningen
Anmärkning
Med lokal facklig organisation avses akademikerförening på arbetsplatsen eller
arbetsplatsombud med mandat all förhandla medlemmarnas löner.

Principer för Iönesättn ing
Lönesäftningen ska vara individuell och differentierad samt kopplad till företagets mål
och verksam hetsidé.
Den individuella lönen och löneutvecklingen grundas på
verksamhetens krav
arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvar
uppnådda resultat jämförda med uppsalla mål

—

—

—
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förmåga att tillämpa relevanta kunskaper och erfarenheter
förmåga all utveckla verksamheten
marknadskrafterna

Lokala parter bör i dialog förankra företagets lönepolicy och utveckla tydliga kriterier
för lönesättning som stämmer överens med ovanstående strecksatser. Kriterierna för
lönesättning ska vara kända och inte i något avseende diskriminerande. Målet är all
lönesättningen ska uppfattas som saklig.
Varje medarbetare ska känna till på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon
kan göra för att påverka lönen.

Löne processen
Det förutsätts att företaget och lokal facklig organisation samverkar i löneprocessen.
Parterna ska sträva efter att finna samarbetsformer som stödjer lönearbetet på ett
sätt som passar in i företagets övriga verksamhet.
Om de lokala parterna inte enas om annat ska en löneprocess i följande cykliska
steg, med nedanstående innehåll, tillämpas på företaget.

Bilaga 1
Den lokala fackliga organisationens roll är att stödja sina medlemmar i löneprocessen
och bevaka att avtalets intentioner följs och att den löneprocess som parterna har
diskuterat vid det inledande mötet (se steg 1 nedan) efterlevs.
Saknas lokal facklig organisation sker nedanstående i dialog direkt med de anställda.
Steg 1

-

Inledande möte mellan arbetsgivare och lokal akademikerförening

Förutsättningarna för lönerevisionen diskuteras. Parterna redovisar sin syn på
omvärlden samt dess påverkan på företagets övergripande ekonomiska och
marknadsmässiga förutsättningar.
Gemensam genomgång av avtalets innehåll, principer och regler för
lönesäftning samt eventuell lokal lönepolicy.

Övergripande samtal runt företagets lönestruktur, där företaget redovisar hur man
vill att strukturen ska utvecklas över tid och de framtida kompetensbehov som
identifierats.
Dialog kring de lönekriterier som ska ligga till grund för lönesättningen. Kriterier ska
vara kända och spegla de kvalifikationer som gäller för arbetsuppgifterna.
Samtala om hur löneprocessen ska kunna identifiera förekomsten av osakliga
löneskillnader på grund av kön.
Tydliggörande av formerna för den lokala löneprocessen, t ex hur lönesamtalen ska
utformas.
Upprätta en tidplan för löneprocessen bland annat med beaktande av de individuella
lönesamtalen.
Fastställa lönerevisionens omfattning genom att lokal Akademikerförening lämnar
över en lista över sina medlemmar och att arbetsgivaren i god tid innan lönesamtalen
påbörjas lämnar över uppgifter om medlemmarnas löner till Akademikerföreningen.
Steg 2— Information till chefer och medarbetare

Chefer och medarbetare ska informeras om löneprocessen och dess tidsplan. En
viktig beståndsdel för att hög kvalitet i Iönesättningsprocessen ska upprätthållas är att
Iönesättande chefers ansvar och roll blir tydliggjorda och att dessa involveras tidigt i
processen i syfte att de ska kunna få tillräcklig förberedelsetid och tid att genomföra
samtalen.

Ri1ai 1

-

För att löneprocessen ska fungera är det angeläget att varje medarbetare vet på vilka
grunder lönen sätts och vilken lönepolicy som gäller.
Steg 3

—

Resultat- och lönesamtal

Chef och medarbetare har ett lönesamtal i samband med lönerevisionen. Samtalet
genomförs på arbetsgivarens initiativ. Lönesamtalet är en dialog om lönen där
medarbetare får en återkoppling på sitt arbete under den gångna perioden.
Vid samtalet bör diskuteras:
• en uppföljning av medarbetarens mål
• hur medarbetarens arbetsinsatser bedöms i förhållande till de uppsatta målen
och företagets lönepolicy, kriterier för lönesättning m m
Samtalet ska utmynna i att chefen lämnar förslag på preliminär ny lön till
medarbetaren och motiverar detta. Samtalet ska dokumenteras.
Steg 4— Löneförhandlingllönerevision
När lönesamtalen är genomförda överlämnar företaget till lokal arbetstagarpart
förslaget på medlemmarnas nya individuella löner. Om oenighet förelegat i det
enskilda fallet mellan lönesättande chef och medarbetare kan förhandling begäras
inom två veckor efter det att företaget överlämnat sitt förslag, i annat fall fastställs
företagets förslag mellan parterna i upprättat protokoll.
Om förhandling begärs redovisar företaget vilka överväganden som gjorts och hur
förslaget på ett övergripande sätt påverkar lönestrukturen. De lokala parterna träffar
överenskommelse om lönerevision med beaktande av det som anges i
!
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Har det framgått av lönekart!äggningen och/eller analysen att det föreligger
löneskillnader beroende av kön som är osakliga och strider mo dikirninririgslyen
ska dessa justeras. De löneökningar som blir följden av en sådan prövning ska inte
tas ur tillgängligt löneutrymme.
Saknas lokal part ansvarar företaget för att processerna efterlevs.
Steg 5

—

Besked om ny lön

Efter avslutad lönerevision meddelar chefen medarbetarens nya lön. Den nya lönen
ska kunna motiveras av chefen.

Bilaga 1

Steg 6

—

Ätgärdsplan

Om arbetsgivaren anser att en medarbetare inte lever upp till förväntningarna och
därför inte erhåller en lönehöjn ing eller en avvikande låg lönehöjn ing, ska en
åtgärdsplan upprättas. Planen ska innehålla åtgärder som avses leda till att
medarbetaren lever upp till fastställda mål och därmed få en möjlighet till positiv
löneutveckling.
Om särskilda skäl föreligger kan på endera paris begäran särskild överläggning
föras om medarbetarens förutsättningar för arbetsuppgifterna, behov av
kompetenshöjning eller andra ändamålsenliga åtgärder.
—

-

Chef och medarbetare ska komma överens om hur och när uppföljning av
åtgärdsplanen ska ske. Chef och medarbetaren ska utvärdera åtgärdsplanen. Om
medarbetaren så begär kan även facklig representant delta i utvärderingen.
Steg 7

—

Utvärdering

Efter avslutad lönerevision gör de lokala parterna en genomgång av och utvärderar:
•
löneprocessen
•
lönesamtalen
•
förhandlingsklimatet
i syfte att förbättra löneprocessen inför kommande år.

Lönekonsultation
På endera lokal parts begäran ska de centrala parterna medverka i en rådgivande
lönekonsultation i syfte att klarlägga hur avtalet är tänkt att tillämpas, om inte annat
överenskommes.
Om det på företaget saknas lokal facklig organisation kan centrala parter ändå
gemensamt genomföra en rådgivande lönekonsultation om företaget och
medarbetarens fackliga organisation är överens om det.

Lönerevision
Det ligger i avtalets anda att de lokala parterna vinnlägger sig om att leva upp till
avtalets intentioner och komma överens.
Centrala parter ansvarar för att avtalets intentioner ska efterlevas lokalt. Detta
innebär bl.a. att centrala parter regelbundet sammanträder i syfte att avhjälpa
problem, utveckla processerna eller annan angelägenhet. Sådant möte ska hållas i
oktober varje år, om inte parterna enas om annat.

RHai 1

-

Central förhandling
Central förhandling gällande lönerevision påkallas senast en månad efter
revisionsdatum, eller vid senare datum som lokala parter enats om.
De centrala parterna ska senast den 31 oktober respektive år inleda förhand ung
enligt ovan.
Kan parterna i förhandlingen ej komma överens fastställs nivån på medlemmarnas
sammantagna löneökningar på berört företag till X % att fördelas enligt
arbetsgivarens förslag lokalt.
Central förhandling kan päkallas under förutsättning att central konsultation ägt rum.
Parterna är ense om att förhand lingsfrågor efter denna tidsfrist inte ska aktualiseras,
om inte annat överenskommits, såvida det inte har förelegat uppenbart hinder att
dessförinnan begära förhandlingar.

Retroaktivitet
Förskjuts tidpunkten för lönerevisionen och detta beror på orsaker som ligger utanför
förhandlingsprocesserna mellan parterna ska revisionsdatum vara den 1 april.
Pensionsmedförande lön ska samtidigt räknas från samma datum. Retroaktivitet
beträffande övertidsersättning, sjuklön och tjänstled ighetsavd rag ska omräknas.
1 annat fall ska parterna lokalt, alternativt centralt, i samband med att
överenskommelse träffas, enas beträffande retroaktivitet avseende
övertidsersättning, sjuklön och tjänstledighetsavdrag, pensionsmedförande lön samt
eventuell ny revisionstid punkt för den nya lönen.

Giltighetstid
Avtalet mellan Medieföretagen och Akademikerförbunden gäller från och med den 1
april 2013 tillsvidare. Avtalet kan sägas upp senast den 31 december all upphöra
den 31 mars året efter.
En uppsägning av avtalet ska föregås av en begäran om förhand ling som ska
genomföras före den 31 december.
Den 23maj2013
För Medieföretagen

För Akademikerförbunden

Bilaga 2

Ändringar i Allmänna Anställningsvillkor

Parterna är överens om ffilj ande ändringar i kollektivavtalet.

§ 2 Anställning
Mom 2:8

Information till lokal arbetstagarorganisation

Arbetsgivaren skall informera den berörda lokala fackliga
organisationen om omfattningen av och formerna för
visstidsanställningar inom företaget. Närmare former ffir
informationen bör överenskommas lokalt.
Har inte sådan överenskommelse träffats ska arbetsgivaren
lämna en samlad information till lokal arbetstagarpart härom,
dock senast i samband med kalendermånadens slut.
Mom 2:9

AnställningsbevislAnställningsavtal

För anställningar, som avses ha en varaktighet längre än en
månad, ska medarbetaren erhålla ett anställningsbevis med
sådant innehåll som framgår av anställningsskyddslagens 6 c § i
samband med att anställningen tillträds.
Undantagfrån ovan anfördafår tillåtas om arbetsgivaren, på
grund av omständigheter som denne inte kunnatförutse,
överlämnat anställningsbeviset senast 14 dagar efter att
anställningen tillträtts.
För andra anställningar bör anställningsbevis upprättas.

§ 4 Arbetstid
Mom 1

Omfattning

Mom 1:3

Överenskommelse om undantag från övertidsersättning

Arbetsgivaren och medarbetare som har en tjänsteställning
som medffir rätt att självständigt beordra andra medarbetare
att arbeta övertid eller med hänsyn till sina arbetsuppgifier
och/eller ställning naturligt sett har att själv avgöra behovet
och ffirläggningen av egen övertid, kan träffa överens
kommelse om att medarbetaren skall vara undantagen från
tillämpningen av bestämmelserna i mom 4.

1
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medarbetare och arbetsgivaren även komma överens om att
undantas från mom 5 och 6.
Istället för ersättning för övertidsarbete skall medarbetaren
erhålla fem dagars extra semester och/eller högre lön.
Överenskommelse enligt detta moment skall vara skriftlig
och avse ett kalenderår om inte arbetsgivaren och
medarbetaren kommer överens om annat. Uppsägning av
överenskommelsen kan ske senast den sista november
respektive år. Vid uppsägning av överenskommelsen sker en
omprövning av de extra förmåner i form av eventuell högre
lön och extra semesterdagar, som utgetts som kompensation
och mom 4 skall återigen tillämpas på medarbetaren.
Information om träffade överenskommelser om undantag
enligt detta morn skall lämnas till berörd lokal facklig
organisation inom två veckor efter det att överenskommelse
irailais.
Anmärkning
Vid nyanställning av medarbetare med ringa
arbetslivserfarenhet bör detta mom. inte tillämpas förrän
efter ett års anställning.
Mom 2

Ordinarie arbetstid

Mom 2:1

Normalarbetstid

..,i vs n ..2 o es ..ko+n +2 il
_,ri.iiia1 t ac iJi..’C,Lii_c

i 1

+rrr

2 fl

uc’ji .JY

+

rn rn nr n ni-, 7 fl

LlrHIltaL

‘.J’.Lt

L ‘J

,

2

ni 1+or

tCt11tUC’.I

no..

fJt

helgfti vecka och den förläggs efter samråd mellan
arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation mellan
klockan 07.00 och 18.00 och fördelas måndag till fredag.
Lokala parter kan träffa avtal om flexibel fZ5rläggning av
arbetstiden för de som omfattas av normalarbetstid.
Olika lång ordinarie arbetstid kan efter lokal
överenskommelse tillämpas under olika delar av året.
Det åligger arbetsgivaren att ange rastens längd och inom
vilket tidsintervall rast skaförläggas. Byte av rast till

(J;
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måltidsuppehåll ska endast beviUas i undantagsfall av
behörig chef
Ovan gäller inte när medarbetare själv, enligt
överenskommelse med arbetsgivaren, förlägger sin arbetstid

§ 7 Semester
Mom 3

Semesterns längd m.m.

Mom 3:1

Semesterns längd

Genom överenskommelse mellan arbetsgivare och enskild
medarbetare enligt § 4 mom 1:3 samt 5:2 kan medarbetare i
stället för 25 semesterdagar erhålla upp till ytterligare 5
semesterdagar.
Med semesterdagar avses både betalda och obetalda
semesterdagar. För medarbetare med flera semesterdagar än
25 fastställs antal dagar med semesterlön enligt principerna i
§ 7 semesterlagen.
Reglerna för beräkning av antalet semesterdagar för
medarbetare med intermittent arbetstidsförläggning eller
intermiftent deltidsarbete, se § 7 mom 8.
Medarbetare som varit anställd en del av kalenderåret ska få
sin betalda semesterrätt minskad proportionellt så att den
svarar mot det antal dagar som medarbetaren varit anställd.
Medarbetare som varit frånvarande utan lön ska på
motsvarande sätt få sin semester proportionellt minskad som
om medarbetaren inte varit anställd under frånvaroperioden.
Sådan frånvaro omfattar inte frånvaro som är
semesterlönegrundande enligt § 17-17 b SemL.
Visstidsanställningar som ej avser att vara längre tid än tre
månader, berättigar inte till semesterledighet utan till
semesterersättning.
Avvikelse från denna regel kan överenskommas mellan
medarbetaren och arbetsgivaren vid anställningstillfället.

/7’
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Även om syftet inledningsvis, i samband med anställningen
eller de sammanlagda anställningarna inte varit att
anställningsförhållandet skulle bestå längre tid än tre
månader, men att detta blivit en konsekvens av hur
anställningsförhållandet/anstättningsförhållandena
utvecklats efter hana ska en ny anställning som föUer
härefter, omfatta rätt till semesterledighet enligt
kotlektivavtalet, som om den första anställningen syftat att
vara längre än tre månader.
Mom 4

Semesterlön, semesterersättning m.m.

Mom 4:3

Semesterersättning

Semesterersättning beräknas som 4,6 % av den aktuella
månadslönen per outtagen betald semesterdag jämte
sernesterti 1 lägg beräknat enligt mom 4:2. Semesterersättning
för sparad semesterdag beräknas som om den sparade dagen
tagits ut det semesterår anställningen upphörde. Beträffande
ändrad sysselsättningsgrad se morn 4:5.
—

Semesterersättningfår inte i någon form inkluderas i lönen.
Vid tidsbegränsad anställning i högst en månad beräknas
semesterersättning med 12 % på den uppburna ersättningen.
Vid kortare anställningar inom programverksamheten kan
beroende på anställningens särskilda karaktär,
semesterersättning utgå med 12 % på den uppburna
ersättningen utgå för en längre tidsperiod, dock högst
omfattande 60 dagar, efter särskild överenskommelse med
medarbetaren.
Medarbetare och arbetsgivaren kan överenskomma om att
även semesterledighet utan semesterlön kan förläggas under
del av semestern. Obetald semesterledighet som flirläggs
tillsammans med betald semesterledighet, i syfte att få en
sammanhängande semesterperiod, får högst uppgå till 25
dagar, om anställningen ingåtts före den 1 augusti. 1 annat
fall får sådan ledighet högst uppgå till 8 dagar.

1
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Vid beräkning av semesterns längd del av kalenderår ska ett
brutet tal avrundas till närmast högre dagantal.

§ 8 Sjukdom

m.m.

Ändrad lydelse enligt följande:

Mom 6

Föräldratillägg

Mom 6:1

Rätten till föräldratillägg

Medarbetare som är tjänstledig på grund av graviditet, i
samband med barns födelse eller adoption har rätt till
föräldratillägg från arbetsgivaren om medarbetaren varit
anställd hos arbetsgivaren minst i ett år i följd vid barnets
ffidelse eller vid mottagande av adoptivbarn.
Tjänstledighet som berättigar till föräldratillägg ska äga rum
inom 24 månader från barnets födelse eller från när barnets
omhändertagits vid adoption.
Kvaflfikation förföräldratillägg tillkommer också
visstidsanställd om senast ingångna anställningen varat
minst sex månader. Den anställde kan då lägga samman
tidigare anställningstid iföretagetför att itppnå
kvaflfikationstiden om ett år, dock begränsat till
anställningstid som denne haft iföretaget de senaste 24
månaderna, före föräldraledigheten påbörjas.
Mom 6:2

Föräldratilläggets storlek

Föräldratillägg beräknas olika beroende på om
medarbetarens månadslön över- eller understiger en viss
brytpunkt.
Denna brytpunkt beräknas som:
lo x prisbasbeloppet (pbb)
/ 12
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Pbb: år 2017 44 800 kronor

Brytpunkten blir därför:
10 x 44 800 kr
=

37333 kr för 2017

12

för medarbetare med månadslön som uppgår till högst
brytpunkten beräknas ft5räldratillägg genom ett avdrag per
dag med:

Månadslönen x 12
90%x
365

För medarbetare med månadslön över brytpunkten beräknas
ffiräldratillägg per dag med ett avdrag per dag:

x 10 x pbb

x (Månadslönen x 12)

On

+10%

—

(10 x

p00)

/0

365

365

Om medarbetaren har varit anställd i ett men inte två år i
följd utgörs ffiräldratillägget av en månadslön minskat med
30 dagsavdrag enligt denna paragraf,
Om medarbetaren har varit anställd i två men inte tre år i
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fiuljd utgörs ffiräldratillägget av tre månadslöner minskat
med 90 dagsavdrag enligt denna paragraf.
Om medarbetaren har varit anställd i tre år eller mer i f?iljd
utgörs ffiräldratillägget av sex månadslöner minskat med 180
dagsavdrag enligt denna paragraf
Föräldratillägget utges endast fl5r sammanhängande
ledighetsperiod om minst en månad, om inte annat
överenskommes mellan lokala parter eller enskild
medarbetare och närmaste chef
Om medarbetare, för enföräldraledighetsperioa inte sökt
hel ledighet, utan delvis regelbundet arbetar under
ledigheten, eller om medarbetaren har en deltidsanställning,
fårföräldratillägg ittges proportionelltför sådan tid Antal
dagar som föräldratillägg kan utges ska dock minskas som
om hel ledighetförlagts.

§

12 Uppsägning

Mom 3:9

Arbetsgivarintyg

Det åligger arbetsgivaren att, i enlighet med 47 § 2 st Lag
om arbetslöshetsförsäkring, uifärda s. k. arbetsgivarintyg, på
anmodan av medarbetare som slutar sin anställning. Om
medarbetaren begärt sådant intyg ska denne senast
tillställas detta 14 dagar efter att medarbetaren erhållit eller
borde ha erhållit sin slutlön.

7
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Centralt kollektivavtal avseende partsställningen i kollektivavtal mellan
Medieföretagen och Akademikerförbunden,
avseende Public serviceföretag

a. Kollektivavtalet slutes med Medieföretagen på arbetsgivarsidan. Part på
arbetstagarsidan är Akademikerffirbunden gemensamt.
b. Avtaisförhandlingar och kollektivavtalsfrågor
Samordning sker genom att ett av berörda flirbund utses att uppträda som
gemensam representant för Akademikerflirbunden. Det utsedda förbundet
svarar för att samordning mellan berörda akademikerflirbund sker på så sätt att
dessa uppträder som en part, oavsett att flera av akademikerffirbunden omfattas
av avtalsffirhandlingar. Det sålunda utsedda flirbundet ska ha hög
representativitet hos Public servicefliretagen.

Förändring av vilket förbund som representerar Akademikerft5rbunden ska
meddelas Mediefliretagen sex månader i förväg och senast sex månader före
aktuellt lönekollektivavtals utlöpningsdatum.
För närvarande ombesörjes denna funktion av DIK.
c. Partställning avseende

33-37 medbestämmaudelagen

Frågor i ovan avseende ska lokalt hanteras av Akademikerförening. Saknas
sådan förening ska frågor som uppkommer med anledning av ovan nämnda
paragrafer hanteras av aktuellt utsett förbund.
Aktuellt utsett förbund uppträder som central part med anledning av att fråga
enligt nämnda paragrafer blir föremål för central förhandling.
d. Centrala förhandlingar
Ett av berörda förbund utses att uppträda som gemensam representant flir
Akademikerförbunden. Central förhandling, vanligtvis efter lokal förhandling
enligt MBL 10 12 §, begärs hos utsett Akademikerförbund, eller begärs av
utsett Akademikerförbund som enligt punkten b) innehar denna funktion.
—

Centrala förhandlingar som enbart rör enskild medlem i ett av
akademikerförbunden sker med det förbund medlemmen tillhör.
i. Anmärkning:
för närvarande ingår i Akademikerförbunden; Akademikerförbundet
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Arbetsterapeuter, Jusek Naturvetarna, Sveriges Skotledarförbunå
Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges
Universitetslärare och forskare, Sveriges Veterinärförbuncl och
Sveriges Farmaceuter.
e. Akademikerffirbunden ffirbinder sig att tillse att samtliga akademiker
ffirbunden inom PTK respekterar ovan partsställning.
f Den företagsvisa lönerevisionen ska ske gemensamt för medlemmar i samtliga
de akademikerförbund som omfattas av avtalet.
g. Förhandlingen avslutades.

Justeras flir Mediefliretagen

st
Justeras fr Akademikerflirbunden

Janna Hektor

1

Heidi Nousianen
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Centralt Kollektivavtal avseende allmänna anställningsvillkor
för anställda som avgiftskontrollanter vid Radiotjänst i Kiruna
AB
1. Med avgifiskontrollant avses sådan medarbetare som på Radiotjänst i
Kiruna AB: s uppdrag besöker hushåll i syfte att inkassera hushållens
radio- och tv-avgifter.
2. Detta avtals giltighet följer det vid varje tidpunkt gällande
kollektivavtalet ffir Public Serviceffiretagen mellan Medief?iretagen å
ena sidan och Unionen/Äkademikerförbunden å den andra.
3. Avgifiskontrollanter omfattas inte av gällande löneavtal. Lön utgår i
kronor per till företaget inrapporterad avgift, enligt den av ffiretaget
fastställda lägsta krontal eller annan överenskommelse mellan
ftretaget och varje avgifiskontrollant. Krontalet per avgift fastställs
av företagsledningen med anledning av Riksdagens beslut avseende
radio- och tv-avgiftens storlek. Antalet avgifter kan variera.
Arbetsledande chef och medarbetare ska tydliggöra mål, d v.s.
antalet planerade avgfler, samt utvärdera arbetsresultat regelbundet.
När medarbetare ersätts iform av timlön ska lägst timersättningen
utgå, baseradpå lägst månadslön /167.
4. Milersättning utgår i de fall detta särskilt medgivits i samband med
anställningens ingående eller att detta särskilt avtalats.
Anmärkning:
Avgörande för ett beslut om milersättning är alltidföretagets
verksamhetsperspektiv. Ansökan om milersättning ska görasföre
vidtagen resa och ska avse resa med egen bil. Utgivande av
milersättning avgörs också av arbetspassets längd planeringen av
granskningsarbetet och avståndet tillförrättningsorten samtfråga
om mc5jflgheten till planering av arbetet med andra allmänna
transportmedel.
5. Gällande ITP avtal samt avtal om arbetsmarknadsförsäkringar är
tillämpliga.
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sig för pensionspremier samt arbetsmarknadsförsäkringar omfattas
av Omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.

Nämnda kollektivavtal gäller med följande undantag och tillägg.

§2

Anställning

1 stället för kollektivavtalets anställningsformer tillämpas s.k.
anställningsformen avgifiskontrollant. Anställningen kan ingås tillsvidare
eller ffir viss tid med en geografisk placering. Anställning som
avgskontrotlant kanföregås av en provanställning enligt gällande
kollektivavtal. Den geografiska placeringen utgör verkssamhetsort.
Lagen om anställningsskydd gäller.
Företrädesrätt gäller endast till anställning som avgifiskontrollant och
endast till det verksamhetsområde som medarbetare tidigare varit verksam
inom. Medarbetare som uppnått pensionsåldern enligt gällande
kollektivavtal har inte företrädesrätt.
Om hela eller delar av ett område är/blir ledigtför avgftskontroller ska
företaget anslå sådant område som ledigt på lämpligt ställe i syfte att
annan avgifiskontrollant kan lämna sitt intresse och utöka sitt
arbetsområde. Beslut om utökning av en avgflskontroiiants område görs
med hänsyn till principer som närhet och kostnadsmedvetenhet.
Företaget ska informera arbetstagarparten om omfattningen av
verksamheten regelbundet.

§4

Arbetstid

Med ändring av kollektivavtalets regler gäller att arbetstid ska förläggas i
dialog med avgifiskontrollantens arbetsledare med hänsyn till företagets
policy och uppdragets omfattning.
Medarbetare är undantagen från arbetstidslagen (1982:673).
Heltidsarbete utgör fem/sex arbetsdagar i genomsnitt per veckan om högst
40 timmar under en begränsningsperiod om 12 månader. Arbetstiden för

t
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viss vecka kan variera.
Det ligger i sakens natur att avgiftskontrollanten har rätt till erforderlig
veckovila om minst 36 timmar. Sådan ska ffirläggas i samråd med ansvarig
arbetsledare.
Reglerna om övertids- och mertidsarbete, övertids- och mertidsersättning,
samt ob-, beredskapsersättning och nationaldagen är inte tillämpliga.

§5

Resor itjänsten

Resor som avgifiskontrollant ffiretar i tjänsten flir att kunna utftra sina
arbetsuppgifter, utgör inte s .k. tj änsteresa enligt kollektivavtalets
definition, om inte detta särskilt överenskommits. Restidsersättning utgår
således inte för sådana resor.
Vid s.k. tjänsteresa, enligt kollektivavtalets definitioner, utgår ersättningar
enligt kollektivavtalet.

§6

Lön

a.) Lön utgår i efterskott, d.v.s. månaden efter, och utgörs av
inrapporterade och registrerade antalet avgifter månaden ftre.

Avgifiskontrollant som i samband vid nyanställning genomgår
introduktion erhåller timlön. Timlönen utgörs av lägst lägstlön per
månad enligt Iöneavtal mellan parterna delat med 167.
Samma ersättning erhåller avgiftskontrollant som deltar i anbefallt
möte med sin chef(s.k. coachning) och/eller medverkande i
konferens.
b.) Anbefallt arbete, enligt ovan, som ittförs vid tidpunkter som angivits
nedan, ersätts dessutom enligtfö(/ande:
Tidpunkterför anbefallt arbete

Fr. o. m
20170401

måndag tillfredag, från 18:00 till 24:00
måndagfrån 00. 00 till 07:00
tisdag tillfredag 00:00 till 07:00

fr. o. m.
20121001
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lördagfrån klockan 09:00— 00:00
samt söndagfrån 00:00 till 24:00
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60,00 kr

63,66 kr

_)

c.) Arbete, enligt nedan ippräkning, utgår med 120 ¾ av timlönen eller
av lägstiönen per timme, om inte annat överenskommits. Ersättning
utgår per futlgjord kvart.

-

-

-

Arbete ersätts.
För tid om avgifiskontrollant måste ta i anspråk för att, på anmodan
av den juridiska enheten vid Radiotjänst i Kiruna AB, inge
kompletterande uppgfler, s. k. komplettering,
För tid som avgflskontrollant tar i anspråkför att göra en
incidentrapport med anledning av att denne har utsatts för hot, våld
eller annan brottslighet, som inte är ringa.
För tid som en avgfiskontroiiant måste ta i anspråkför att invänta
polis, larmpersonal eller annan myndighet som ska utreda den
uppkomna situationer s. k “inväntande på ställe
“.

Ersättningför c.) kan inte kombineras med b.)

§7

Semester

För avgifiskontrollanter regleras semester enligt lag och vad som anges
nedan.
Medarbetare har rätt till 25 semesterdagar per semesterår.
Semesterlönen utgörs av 12,5 % av ackumulerad lön under intjänandeåret
april till mars. Semesterlönen utges vid löneutbetalningen i samband med
huvudscmcstcrn.
För varje uttagen semesterledighetsdag under intjänandeåret läggs 1/25 del
av semesterlönen.
Frånvaro som enligt semesterlagen är semesterlönegrundande, se
17 b, ska ligga till grund ffir uträkning av avgifiskontrollantens
semesterlön.

§§

För varje semesterlönegrundande frånvarodag, inklusive karensdag i

17

—
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sjuklöneperioden, adderas en kalenderdagsiön till det ackumulerade
beloppet ffir intjänandeåret, utöver beräkningsunderlaget ffir
semesterlönen.
Kalenderdagsiönen beräknas enligt ffilj ande;
-

Enligt detta avtals

§

8 definierad genomsnittlig månadslön x 12 /365

För anställningar som avses pågå kortare tid än tre månader utgår inte
någon semesterledighet. Vid avslutad anställning utgår semesterersättning
med 12,5 % beräknad på hela provisionslönen.

§8

Sjuklönm.m.

$juklön utgår enligt lag och kollektivavtal med följande begränsning.
Sjuklön utgår endast för ordinarie arbetsdagar som efter överenskommelse
med arbetsgivaren förlagts som arbetstid.
Mom loch Mom 2 gäller, utom vad avser andra stycket avseende sjuklön
från och med 15:e kalenderdagen samt Mom 3:3 Sjukdom från den 15:e
kalenderdagen.
Mom 3 Sjuklönens storlek m.m.
Mom 3:1 Sjuklönens storlek

Sjuklönen som arbetsgivaren ska utge till medarbetaren beräknas genom
att avdrag görs från lönen enligt nedan. Arbetsgivaren ska därvid göra
sjukavdrag från den aktuella månadslönen.
Mom 3:2 Sjukdom t.o.m. 14 kalenderdagar per sjukperiod

för dag en medarbetare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom
erläggs sjuklön enligt följande formel;
Månadslönen =
-

Ackumulerad månadslön de senaste 12 hela månaderna före
insjuknandedagen /12 eller antalet månads löner under
anställningen fl5re insjuknandet / hela månader motsvarande
period.
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saknas underlag ffir beräkning av sjuklön enligt ovan
används nedan princip,
-

avgiftskontrollantens personliga mål per kalenderår x kronor
per avgifi/ 12.

Kalenderdagsiön utgörs av =
-

Genomsnittlig månadslön / 30

Sjuklönen flir dag 2 till och med dag 14 i sjuklöneperioden utgår med 80 %
av kalenderdagsiönen per dag.
Därutöver gäller Mom 4 och Mom 5 såvida det reglerar ersättning fire den
15:e sjukdagen i sjukperioden.
Avgifiskontrollanter omfattas inte av reglerna om ffiräldralön enligt Mom
6 Föräldralön eller Mom 7 Ledighet med tillfällig ffiräldrapenning.
Däremot omfattas sådan medarbetare av Mom 8 Smittbärare, dock inte
för tid som sträcker sig efter den 15:e dagen i sjukperioden.
-

-

—

§9

Permission och Tjänstiedighet

Mot bakgrund av att arbetstiden förläggs i samråd med arbetsledande chef
är parterna överens om att reglerna om permission och tjänstledighet inte
är tillämpliga.

§12

Uppsägning

Uppsägningstider för avgifiskontrollanter framgår av
anställningsskyddslagens § 11.

För Medieföretagen

För Akademikerffirbunden

