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§ 1 Mellan Installatörsföretagen och SEK0 gäller överenskommelse om tillämpning av
kollektivavtalet Telekom för anställningar hos vissa av Installatörsföretagens
medlemsföretag samt överenskommelse om mall för företagsvisa överenskommelser.

Överenskommelsen tecknades ursprungligen 1998-12-30 och har da•iefter förlängts med
ändringar och tillägg.

§ 2 Parterna överenskommer ha•rmed om att prolongera ovanstående överenskommelse om
avtal Telekom, med de ändringar och tillägg som följer av avtalet mellan SEK0 och IT
& Telekomföretagen inom Almega för perioden 2020—2023, samt överenskommelsen
om mall för företagsvisa överenskommelser enligt bilaga 1.

§ 3 Parterna konstaterar att detta avtal innebär en kostnadsökning om 5,4 % för
avtalsperioden och da••rmed ligger inom normen för övriga branschavtal. Efter avdrag för
flexpension ska lönerna justeras med 2,7 % från den 1 december 2020 och 2,0% den 1
april 2022.

§ 4 Parterna träffar även överenskommelse om flexpension i enlighet med
överenskommelse av den 1 december 2020 mellan SEK0 och IT & Telekomföretagen
inom Almega. Avsättning till flexpension görs med 0,3 % från och med den 1 december
2020 och ytterligare 0,4 % avsätts från och med den 31 april 2022.

iv



§ 5 Parterna enades i 2017 års avtal om att tillsätta en arbetsgrupp som under avtaisperioden
skulle se över och justera den företagsvisa avtalsmaliens förhållande till Telekom-avtalet
för att uppnå ett, för alla parter, tydligare, kollektivavtal. Tidigare överenskommelse
rörande MBL § 38 skulle i samband med detta redigeras in. Arbetsgruppen sjösattes inte
men parterna enas om att arbetsgruppen istället ska slutföra sitt arbete under nuvarande
avtaisperiod.

§ 6 Överenskommelsen gäller för avtaisperioden 1 december 2020 - 30 april 2023.

Förtida uppsägning

Part äger rätt att säga upp avtalet till uppho••rande den 30
uppsägning ske senast den 31 oktober 2021.

1. Mali lokala överenskommelser

april 2022. 1 sådant fall ska

För SEK0För Installatörsföretagen

B ilagor:
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Grundyrkande för Tele-branschen
Inrangering på telebranschavtalet vid IN

Reviderad 2020-12-15

Byt ut:
Företagsnamn

Företagsort
Datuni

Justeringsnarnn: namn
Justering SEK0: SEKO-förhandlare

SEKO-enhet

INSTRUKTION

För att använda denna mali så kan ni bo••rja med att i WORD utnyttja funktionen Sök och
Ersätt för att byta ut ovanstående röda benämningar mot aktuella uppgifter i hela
avtalsmallen.

Da••refter tar ni bort denna första sida och uppdaterar innehållsfo••rteckningen och ni har ett
färdigt avtalsfo••rslag.

Jag rekommenderar dock att ni går igenom hela fo••rslaget föi att justera i de punkter da’i• det
behövs.
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Kompletterande avtal till
Telekomavtalet inom IN

mellan

Företagsnamn
Företagsort

och

Facket för Service och Kommunikation

SAMMANSTÄLLNING AV AVTAL SOM GÄLLER MELLAN PARTERNA
Datum 2020-12-01-2023-04-30



Företagsnamn

Organisationsriurnmer:

Kontaktinan: Företagsförharidlare

Adress:

Besöksadress:

Tel:

Fax:

Mailadress:

Verksamhet:

Yrkeskategorier:

Antal anställda:

SEKO-enhet
Kontaktman: SEK0 förhandlare

Adress:

Besöksadress:

Tfn:

Fax:

Mailadress:

Antal medlemmar:
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Förhandlingsprotokoll
Lokal förhandling

Ärende Inrangering
Lönerevision

Parter: FÖRETAGSNAMN
SEK0 Service och kommunikationsfacket

Tid Datum

Plats Företagsnamn lokaler i Företagsort

Närvarande för Företagsnanin
SEK0 Service och kommunikationsfacket

Justeringsman Företagsförhandlare och SEKO-förhandlare

§ 1 Allmänt

Parterna konstaterade att riksavtalen för telebranschen är gällande vid företaget from.
1 april 2016 mccl stöd av överenskommelse mellan ElO och SEK0 1998-06-30.
Parterna är överens om att teckna kollektivavtal om kompletterande bestämmelser till
hranschavtalet Tele till vissa av de paragrafer som är öppna för lokal förhandling. Avtalet
innehåller hl a regler för - samt ersättningsnivåer vid:

- Förrättningar
- Obekväm arbetstid
- Jour och Beredskap
- Övertidskompensation
- Lönesystern
- Arbetstidens förläggning mm.
- Tillfälligt anställda
- Lägsta löner

§ 2 LÖNESYSTEM, ARBETSTID, RESTID, OB OCH ERSÄTTNING FÖR
JOUR OCH BEREDSKAP

Parterna sluter bifogade avtal om ändringar och tillägg till branschavtalets
allmänna anställningsvillkor.
(bilaga 1).

§ 3 ALLMÄNT RESEAVTAL

Parterna sluter bifogade avtal om bilersättning, reskostnadsersättning samt
traktamenten. Allmänt Reseavtal.
(bilaga 2).

§4 TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA
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Parterna tecknar avtal för tillfälligt anställda., enligt bilaga 3. Från 1 april 2014
gäller dock avtalet även för de arbetstagare som anställs för kortare period än 3
månader.

§ 5 LÄGSTA LÖNER

Parterna tecknar avtal om lägsta löner, enligt bilaga 4.

§ 6 LÖNEREVISION
Parterna är överens om att i likhet med gällande avtal på Almega IT&
Telekomföretagen ta upp fo••rhandlingar om lönerevision lggr/löneperiod, att
gälla från 1 december 2020.

Parterna tecknar avtal om lönerevision per den 1 december 2020,
enligt bilaga 5.

Vid nyanställning av personer med relevant yrkeserfarenhet ska deras
begynnelselön sättas med beaktande av lönenivån och lönestrukturen för
motsvarande befattningshavare på företaget.

§7 PENSION OCH FÖRSÄKRING
Det noteras att IN och SEK0 är ense om att nytillkommande företag på
avtalsområdet skall teckna följande pensions- och försäkringsavtal för
arbetstagare på avtalsområdet:

- Avtal om pension enligt ITP
- Omställningsavtal — TRR Trygghetsrådet
- Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA
- Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

§ 8 GILTIGHETSTID
Avtalet gäller from. 1 december 2020 tom. 30 april 2023 med samma tid som
överenskommelse mellan IN och SEK0 om riksavtal tele. Avtalet kan sägas upp
av endera part varvid uppsägningsregler följer riksavtalets.

Vid protokollet

SEKO-förhandlare

Justeras

Företagsförhandlare SEKO-förhandlare

Företagsnamn SEKO-enhet

if
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Bilaga 1
AVTAL

Allmänna anställningsvillkor
vid Företagsnamn
Parterna sluter följande avtal om förändringar i samt kompletteringar till branschavtalets allmänna
anställningsvillkor, att tillämpa på anställda vid Företagsnamn.

Till § 5 Mom. 1

Lönesystem

Parterna ska sträva efter att nå överenskommelse om lönesystem vid företaget.

1 avvaktan på att sådana överenskommelser [ra•ffas får system med individuell lön tillämpas.

Parterna förutsätter att all lönesättning ska ske efter förhandling.

Gemensamma partsuppfattningar

Det är viktigt att tydliga mål sätts för företagets verksamhet och för de anställda. Företagets chefer har ett sarskilt
ansvar för att mål sätts och att uppföljning av resultatet sker samt att de anställda utvecklas för aktuella och
framtida arbetsuppgifter. Genom kompetensutveckling förbättras förutsättningarna för de anställda att bidra till
att verksamhetens mål uppnås.

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad med hänsyn till verksamhetens krav och
arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens. duglighet samt uppnådda resultat i relation till satta
mål.

Grunden är ha•r vid arhetsuppgifterna och kompetenskraven samt de mål av såväl individuell som övergripancle
art som satts för verksamheten. Målen hör även avse utveckling mot ökat personligt ansvar för de egna
arbetsuppgifterna.

De lokala parterna bor under avtalsperioden påbörja ett arbete med system för lönesättning, som bygger på
företagets affärsidö och arbetsorganisation och som stöder affärsutveckling och kompetensutveckling och som
för de anställda så långt möjligt klargör sambanden mellan verksamhetsutveckling och löneutveckling. Sådana
system ska bygga på att mål och resultat fortlöpande följs upp och diskuteras på individnivå.

Lönesättningsprinciper ska gälla lika för kvinnor och män.

Lönesystem

Kan innehålla följande komponenter

* Lägstalön
* Individuell månadslön
* Prestationslön eller -lönedel
* Resultatlön eller -lönedel
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Utveckling i arbetet

Företaget skall ombesörja fort- och vidareutbildning som stärker de anställdas kompetens och bidrar till höjd
produktivitet, lönsamhet och trivsel.

Företaget ansvarar för att arbetstagarna ges möjlighet till utveckling i arbetet.

Nya löneformer och ny teknik skall bidra till ökat engagemang, god arbetsmiljö, hög kvalitet och ökad
produktivitet.

Till § 5 Moni. 2

Löneutbetalning

Månadslön och andra fasta lönetillägg betalas ut för kalendermånad och i sådan tid att utbetalning till
arbetstagare beräknas kunna ske tidigast den 25: e och senast den 27: e 1 intjänandemånaden.

1 följande fall får utbetalning ske tidigare:
* den 24: e när den 25: e infaller på en lördag
* dagen före midsommarafton när denna infaller den 23: e, 24: celler 25: ejuni
* tidigast den 21 december.

Rörliga lönedelar betalas normalt ut månaden efter den då de tjänats in.

Till § 5 Morn. 3

Lön för del av löneperiod

Daglönen beräknas som månadslönen
21

Mccl månadslön avses detsamma som i § 5 mom. 1

Till § 6

ARBETSTID

Ordinarie arbetstid är förlagd mellan kl. 07.00-18.00. såvida inte parterna enas om annat för viss enhet inom
bolaget.

Lunchrasten är 30 minuter, med möjlighet till lunchflex upp till 60 minuter.

Det år som nationaldagen den 6juni infaller på en lo••rdag eller söndag ska medarbetare istället erhålla annan
ledig dag utan löneavdrag i det fall inte annat avtalas lokalt.

FÖRHANDLINGSORDNING VID FÖRÄNDRING AV ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING.

Vid förläggning av ordinarie arbetstid samt vid förläggning av regelbunden beredskap gäller följande.

Förläggningen av den ordinarie arbetstiden är normalt bestämd enligt detta avtal. Om annan
arbetstidsförläggning ska tillämpas för viss grupp eller enhet eller viss kategori arbetstagare ska förläggningen av
arbetstiden bestämmas i förväg genom överenskommelse mellan parterna lokalt.

Sådan förhandling skall inledas i god tid innan ny arbetstidsförläggning skall träda i kraft.

Förslag skall som regel föreligga minst 2 veckor före den tidpunkt, då det är avsett att arbetstidsförläggningen
skall träda i kraft. Vid förläggning av tillfällig arbetstid gäller 5 dagar.



7

Den förhandlingsskyldighet som föreskrivs i denna paragraf ersätter arbetsgivarens förhandlings- och
informationsskyldighet enligt MBL i de frågor som omfattas av bestämmelserna i paragrafen. Det som ha•r sägs
gäller dock endast i förhållande till huvudorganisation och därtill ansluten organisation.

Bestämmelserna i denna paragraf ersätter också den skyldighet som arbetsgivaren har enligt 12 § ATL att i
förväg lämna arbetstagare besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens för läggning.

Till § 7 Mom. 5

Utryckning

Vid beredskap i hemmet eller beordring till arbete från hemmet. All tid i samband med utryckning för
felavhjälpning räknas som arbetstid.

Utryckningspremie utges med belopp enligt tahellbilagan

Till § 7 Moni. 7

Månadslön

Vid timlön beräknas: Fast kontant månadslön = timlön * 175

Till § 7 Mom. 8

Kompensationstid

Kompensationsledighet får föras över till nästkommande kalenderår med 40 timmar.
1 förekommande fall regleras tid utöver 40 timmar vid årsskiftet.

Till § 9 Mom. 3

RESTIDSERSÄTTNING

Resticlsersättning utges per timme med

Månadslänen
240

Utom när resan har företagits under tid från kl. 18.00 på fredag och fram till kl. 06.00 på måndag eller från kl.
18.00 dag före arbetsfri dag fram till kl. 06.00 på nästkommande arbetsdag.

Månadsl önen
190

Restidsersättning med divisorn 240 utges för högst tio timmar per kalendervecka. Om restid företagits utöver tio
timmar enligt förutsättningarna för ersättning med divisorn 240 så skall restid utöver tio timmar ersättas enligt
divisorn 190.

Sernesterlön ingår i ersättningen

Vid tillämpning av divisorerna skall en deltidsanställd arbetstagare lön uppräknas till lön motsvarande full
ordinarie arbetstid.

Till 10 § ERSÄTTNING FÖR OB, JOUR OCH BEREDSKAP
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Moin. 1 Obekväm arbetstid

Arbetstagare, som fullgör tjänstgöring på obekväm tid, har obekvämstidstillägg. Obekvämstidstillägg utbetalas
endast för sådan i ordinarie arbetstid ingående tjnstgo••ring som enligt arbetstidsschema eller motsvarande
föreskrift eller enligt beslut av överordnad fullgörs på obekväm tid.

Obekvämstidstillägg betalas inte för tid då en arbetstagare arbetar in arbetstid för att vara tjänstgör ingsfri viss
dag

Morn. 2 Obekvämtidstillägg

Obekvämtidstillägg utgår för timme med belopp enligt tabellhilagan.

Enkel obekväm tid är

Tid mellan klockan 18.00 och 22.00, i den mån det inte är fråga om tid som sägs nedan.

Kvalificerad obekväm tid är

a) tid från klockan 18.00 på fredag till klockan 07.00 på måndag,

b) tid från klockan 18.00 på dag före Trettondedag Jul. Första maj, nationaldagen eller Kristi Himmelsfärds
dag till klockan 07.00 på närmast följande vardag

c) all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön eller helgdag samt
cl) tid i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00.

Storhelg
e) tid från klockan 18.00 dag före Långfredagen till klockan 07.00 på dagen efter Annandag Päsk,
f) tid från klockan 18.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, julafton eller nyårsafton till klockan 07.00

på vardag närmast efter helgdagsaftonen.

Semestertillägg är inkluderat i beloppet.

De lokala parterna kan träffa avtal om att ersättning och/eller ersättningsform vid arbete på obekväm arbetstid
regleras på annat sätt.

Momn. 3 JOUR OCH BEREDSKAP

Jour
Jour är tid då arbetstagaren på tjänstgör ingsfri tid är skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen
eller annan anvisad plats utom bostaden för att när behov uppkommer utföra arbete. Jourtid får tas ut med högst
50 timmar under en kalendcrmånad.

Lokalt avtal kan träffas om annan beräkning eller omfattning av jourtjänstgöring. Överenskommelse kan träffas
direkt med chefer och vissa andra arbetstagare under förutsättning att lokalt avtal träffas om gruppens omfattning
i form av exempelvis kategorier och eller lönegtänser.

Beredskap
Beredskap är tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid är skyldig att vara anträffbar för att efter varsel infinna
sig på arbetsplatsen.

Beredskap får tas ut vid högst 7 tillfällen under en tid av fyra veckor.

Lokalt avtal kan träffas om annan beräkning eller omfattning av beredskap.
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Överenskommelse kan träffas direkt med chefer och vissa andra arbetstagare under förutsättning att lokalt avtal
träffas om gruppens omfattning i form av exempelvis kategorier och eller lönegränser.

Moin. 4 Ersättning

Jour ersätts med jourtillägg enligt tabellbilaga alternativt som halv arbetstid.

Jourtidsersättning utges per pass för lägst åtta timmar. i förekommande fall minskat med tid för vilken
övertidsersätining betalats.

Jourtjänstgöring förläggs till tiden mellan kl. 22.00 och 06.00.

Om verksamheten så kräver kan jour forläggas till annan tid efter lokal överenskommelse.

Beredskap ersätts med heredskapstillägg och utryckningspremie enligt tahellhilaga.

Beredskapsersättning betalas per pass för lägst åtta timmar.

Vid beredskap på lördag, söndag eller lätthelgdag skall dock ersättning erhållas som om beredskap enligt lista
omfattat hela dygnet. Det senare gäller dock endast om ingen tjänstgöring enligt lista förekommer under dygnet

Kalendermånad tillämpas som hegränsningsperiod för jour och beredskap.

Morn. 5 Utiyckning

Mccl utryckning avses i detta avtal att under tjänstgöringsfri tid eller under heredskapstjänstgöring kallas in till
tjänstgöring för att utföra sådant arbete som inte kan skjutas upp till nästa arbetsdag.

Vid utrycknine utbetalas utöver överticlsersättning enligt § 7 en utryckningspremie med månadslönen
40

Till § 11 ]\Iom. 3

Semestertillägg

För timavlönade beräknas Månacislön enligt forrneln: timlö n 175
Rörliga lönedelar inhegriper ej seinesterersättning utom då detta sarskilt angivits.

Till § 14 Mom. 1

Ledighet med lön

Ledighet med lön ges normalt vid följande tillfällen

- Förstagngsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall
- Hälsoundersökning hos företagshälsocentral eller motsvarande
- Besök vid sjukvårdsinrättning. efter remiss av företagsläkare.
- Eget bröllop
- Egen 50-årsdag

Avtalet gäller fr.o.m. 1 december 2020 tom. 30 april 2023 med samma villkor för uppsägning och
förlängning som riksavtal för telebranschen.



Färetagsort

Vid protokollet:

Datum

lo

Justeras

Färetagsförhandlare

Företagsnamn

SEKO-färhandlare

SEKO-enhet
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TABELLBILAGA

OB-tillägg
Enkel obekväm tid Månadslön
Vardagar_kl_18.00-07.00 540
Kvalificerad obekväm tid Månadslön
Tid från kl 07.00 lördagar, kl 1 8.00 trettondagsafton och 300
dagarna före 1 maj. Kristi Himmelsfärdsdag och Alla
Helgons dag Till kl 06.00 påföljande vardag samt kl 06.00-
07.00 pingst,_midsommar_och_julafton.
Obekväm arbetstid storheig Månadslön
Tid från kl 07.00 Pingst-, Midsommar-, och julafton samt 150
från kl 18.00 skärtorsdagen och nyårsafton till 06.00 första
vardan efter helgen.

BEREDSKAP Bcredskapstid ersätts per timme med Månadslön
1400

Dock gäller följande
fredag-lärdag från fredag kl 18.00 till lördag kl 07.00 Månadslön

1000
lördag-söndag från lördag kl 07 till söndag kl 24 Månadslön

700
vid helg från kl 18 dagen före till kl 07 Trettondagen, Månadslön

1 maj. Kristi Himmelsfärdsdag och Alla Helgons dag 1000
vid helg från kl 07 Trettondagen. 1 maj, Kristi Himmelsfärdsdag och Månadslön

Alla Helgons dag till kl 00 första vardagen efter respektive 700
helger

vid storhelg från kl 1 8 på skärtorsclage och nyårsafton samt från kl 07 Månadslön
pingst-, midsommar-, och julafton till kl 00 efter respektive 350
helger

UTRYCKNING Vid utryckning utges en utryckningspremie med Månadslön
40

HÖJDRISKTILLÄGG Ersätts per timme med MÅN LÖN
300

JOUR Jourtid ersätts per timme med MÅN LÖN
600

Dock_gäller_följande
fredag-söndag från fredag kl 18 till söndag kl 24 samt MÅN LÖN

300
vid helg från kl 18 dagen före trettondagen, 1 maj, Kristi

Himmelsfärdsdag och Alla Helgons dag till kl 00 första
vardagen_efter_respektive_helg

vid storhelg från kl 18 på Ska••r torsdagen samt från kl 07 pingst-, MÅN LÖN
midsommar-, jul- och nyårsafton till kl 00 efter respektive 200
helg
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Bilaga 2

Allmänt Reseavtal vid
Företagsnamn

KAPITEL 1 ALLMÄNT

§ 1 Tillämpningsområde

Detta avtal tillämpas på arbetstagare vars lön eller arvode regleras eller brukar regleras genom kollektivavtal
mellan Alliansen, Branschstyrelse Tele och Facket för Service och Kommunikation (SEK0).

§ 2 Arbetsgivare

Med arhetsgivaren avses i detta avtal företag där parterna antagit detta kollektivavtal.

§ 3 Vissa Definitioner

Endagsförrättning Fo••rrättning som inte medför övernattning utom bostaden.

Flerdygnsförrättning Förrättning som medför övernattning utom bostaden.

Förrättning Tjänstgör ing som en arbetstagare - utan att få annan anställning - fullgör på annat
ställe i Sverige än tjänstestället

Förrättningsställe Arbetsplats där fo•rrättning fullgörs.

Tjänsteresa Resa som föranleds av förrättning i Sverige.

Traktamente Ersättning för ökade levnadskostnader (logi, måltider och småutgifter) som
arbetsgivaren betalar till anställd som företar tjänsteresa forenad med
övernattning utanför den vanliga verksamhetsorten.

Tjänsteställe Med tjänsteställe avses detsamma som i 12 kap. 8 § inkomstskattelagen
(1999:1229).

Kommentar:
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Tjänstestället är den plats da••r en arbetstagare fullgör huvuddelen av sitt arbete.
Om arbetsplatsen växlar, anses som tjänsteställe i regel den plats där
arbetstagaren hämtar och lämnar arbetsmaterial eller utför förberedande och
avslutande arbetsuppgifter. Om arbetet på vaije arbetsplats pågår begränsad tid
kan arhetstagarens bostad vara tjänsteställe.

Vanliga verksam- Den vanliga verksamhetsorten utgörs av ett område inom ett
hetsorten avstånd av 50 kilometer från placeringsorten/bostaden.

Dag Tiden mellan klockan 06 och 24.

4 § Grundläggande Bestämmelser

Vid tjänsteresa och förrättning har arbetstagaren rätt till resekostnadsersättning och traktamente mm enligt 2 kap.

Resekostnadsersättningen och traktamentet beräknas med hänsyn till det faktiska färdsättet och den faktiska
bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där en tjänsteresa börjar och slutar. Förmånerna får

dock inte beräknas för längre färdväg eller bortovaro än som föranleds av förrättningen.

Arbetstagare som tjänstgör på annan ort inom landet har rätt till en fri hemresa varannan vecka.

An,närkn ingar:

1. Tjdnsteresor ochfo ättningar bör planläggas 1 samråd med berörd arbetstagare.

2. För arbetstagare som reser praktiskt taget dagligen planeras resorna så att normalt inte mer än trå

timmar fritid per dag tas i anspråk.

3. Parterna förutsätter att tjänsteresa ochfo ättning planläggs så att tid m,,ellami klockan 23 och 06 inte

annat än undantagsvis behöver tas i anspråk för y/äli’a resan, omn inte soiplats pd tåg kan disponeras

under hela den tiden.

4. Om bortoi’aron i samband mnedfo ättnimigfömlängs på grund ai’ omnstämidighet soni arbetstagaren inte kan
råda över, anses denna längre bortoi’aro vara fåranledd am’fo ättningen.

5. Arbetstagare skall kunna växla mellan hemnresa die r natt och övernattning under en fo ättning om så kan

ske utan nämn i’ämt ökade kostnaderförföretaget.
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KAPITEL 2 ERSÄTTNING VID TJÄNSTERESA OCH FÖRRÄTTNING

§ 5 Resekostnadsersättning

Vid tjänsteresa betalar arbetsgivaren resekostnadsersättning (inklusive ersättning för bagagetransport)
motsvarande gjorda utlägg för resa med färdmedel som bestäms när resan beordras eller godkänns i efterhand.

Kommentar:

Nämnda beloppsram avser rätt till avdrag vid resa med egen bil.

Resa planeras i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare.

- Vid resa med tåg ersätts kostnaden för resa i 2 klass, om inte särskilda skäl föreligger.
- Vid resa med reguljärt flyg ersätts kostnaderna av arbetsgivaren.
- Vid resa med taxi ersätts kostnaden om allmänna kommunikationer saknas eller om resa med sådana

kommunikationer skulle ha börjat eller slutat mellan klockan 22 och 06 eller om arbetsgivaren i andra fall
godkänner resa med taxi.

- Vid resa med fartyg i reguljär trafik ersätts kostnaden i förekommande fall inklusive kostnad för B-hytt
eller motsvarande.

- Vid resa med annat färdmedel ges ersättning för skäliga kostnader som arbetstagaren haft.

§ 6 Traktamente och förrättningstillägg mm

Endagsförrättning

Arbetstagare som företar resor i tjänsten erhåller ersättning enligt följande:

Om tjänsteresan varat mer än 4 timmar men inte mer än 10 timmar erhålles ett förrättningstillägg per dag enligt
tahellhilagan.
Om tjänsteresan varat mer än lO timmar erhålles ett dubbelt förrättningstillägg per dag enligt tabellbilagan.

De lokala parterna kan träffa överenskommelse om att föiTättningstillägg vid endagsförrättning ej skall utges
utan att förekomsten av endagsförrättningar skall beaktas vid lönesättningen i stället.

Flerdygnsförrättning

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten betalar arhetsgivaren ersättning för logikostnad
och traktamente enligt tabellhilaga.

Traktamente ges inte för

tjänstgöringsfria dygn då ersättning betalas för hemresa enligt detta avtal eller annat kollektivavtal.
tjänstgör ingsfria dagar enligt tjänstgöringslista (motsvarande) utöver de fyra första vid uppehåll

* semesterdag, kompensationsledig eller tjänstledig dag.

Traktamentc utbetalas vid sjukledighet när arbetstagaren utan att vara intagen på sjukhus vistas på
för rättningsorten. Arbetsgivaren kan besluta att ersättning för fördyrade levnadskostnader skall utges då
arbetstagare är intagen på sjukhus på förrättningsorten. Om sjukdomen inte förhindrat heinresa och arbetsgivaren
tillsammans med arbetstagaren kommit överens om hemresa, utbetalar arbetsgivaren ersättning för hemresa i
stället för traktamente.

Om en arbetstagare på grund av förrättningen hyr nattlogi även för tid före eller efter förrättningen kan
arbetsgivaren medge ersättning för styrkt sådan logikostnad.

Vid övernattning i husvagn/husbil som tillhandahålls av arbetstagaren betalas kostnadsersättning enligt
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tabellbilagan alternativt betalas styrkta kostnader efter överenskommelse. Därutöver ersätts styrkt kostnad för
uppställ ningsplats.

§ 7 Undantag från vissa bestämmelser i avtalet

Bestämmelserna i 6 § gäller inte i den mån arbetstagaren får förmåner av traktamentes natur enligt sa••rskilda
bestämmelser.

§ 8 Arbetskonflikt

Morn. 1
Ersättning för logikostnad eller traktamente betalas inte för dag eller natt, om arbetstagaren strejkar eller är
lockoutad under någon del av dagen respektive natten.
Vid tillämpning av det som nu sagts skall logikostnad anses helöpa på nattetid.

Mom. 2
Resekostnadsersättning inklusive ersättning för kostnader för bagagetransport betalas inte för resa som helt eller
delvis görs under tid då arhetstagaren strejkar eller är lockoutad.

Myorn 3
Om en lockoutad arbetstagare. i samband med att lockouten träder i kraft, återvänder till tjänstestället eller
bostaden med första lämpliga lägenhet, betalas dock resekostnadsersättning samt ersättning för logikostnad och
traktamente intill den tidpunkt då arhetstagaren kommer tillbaka dit, även om annat skulle följa av myom 1 och
2.

§ 9 Förskott

Arbetstagaren har rätt, att efter framställning, få förskott på förmåner enligt detta avtal dock högst för en månad i
taget.

Om ett förskott är större än den summa arbetstagaren har rätt till, enligt cietta avtal, för den tid förskottet avser.
skall arbetstagaren betala tillbaka det överskjutande beloppet inom en månad efter anmodan.

Om ett förskott har betalats ut för viss månad och reseräkning inte ingetts inom 3 månader efter den månadens
utgång. skall arbetstagaren betala tillbaka hela förskottet inom en månad efter anmodan.

§ 10 Reseräkning

Morn. 1
Anspråk på förmäner enligt detta kapitel anges i reseräkning som skall vara undertecknad av arhetstagaren.
Arbetsgivaren får dock besluta om undantag från det som nu sagts.

Reseräkning på förmåner som hänför sig till viss månad skall ges in före utgången av närmast följande månad.
Morn. 2
Reseräkning skall innehålla (le uppgifter som behövs för att bestämma vilka förmåner som skall betalas ut.

Mom. 3
Verifikationer i original över gjorda utlägg för färd- och logikostnader skall i förekommande fall ges in
tillsammans med reseräkningen.

Färdbiljetter för resor i lokaitrafik behöver inte ges in.

Mom. 4
Förmåner, enligt kapitlet, skall om möjligt betalas ut senast under kalendermånaden efter den då reseräkning har
getts in.
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Mom. 5
Rätten till förmåner, enligt detta kapitel, för viss månad är förfallen om reseräkning inte har getts in inom ett år
efter utgången av den månaden. Om särskilda skäl föreligger får dock arbetsgivaren medge att ersättning utgår,
även om reseräkning ges in senare än nu sagts.

KAPITEL 3 BILERSÄTTNING

§ 11 Bilersättning

Myom 1
Parterna är överens om att följande ersättningar och lönetillägg ska utges vid tjänsteresa med egen bil,
motorcykel eller moped.

Morn. 2
Med egen bil, motorcykel eller moped avses fordon som ägs av arbetstagaren eller av någon som varken
föranlett förrättningen eller annars berörs av den.

Mom. 3
Vid tjänsteresa med egen bil ges ersättning med 38.50 kronor per mil. Detta gäller om bilen är lämpligaste
färdsätt vid den aktuella resan eller om bilen generellt bedömts vara lämpligaste färdsätt inom visst område eller
för vissa arbetsuppgifter.

Anm: Den del av ersättningen som överstiger det avdragsgilla beloppet i Inkomsiskattelagen
för kostnader för egen bil i tjänsten utbetalas som ett skattepliktigt lönetillägg.

Mom. 4
Arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att ersätta den del av ersättningen enligt 2 § som är
beskattningshar med ett fast belopp.

Morn. 5
Ersättning för parkeringsavgift ges då avgifishelagd parkering måste användas i samband med tjänsteresan.

Morn. 6
Semestertillägg är inkluderat i ovan angivna belopp.

Mom. 7
Om kostnaderna för att inneha och köra bil ändras markant och ändringen bedöms varaktig kan parterna ta upp
förhandlingar om ersättningsnivån.

KAPITEL 4 GILTIGHETSTID

§ 12 Giltighetstid mm

Detta avtal träder i kraft 1 december 2020 och gäller i övrigt med samma giltighets och uppsägningstid som
branschavtalet tele om allmänna villkor.

Företagsort Datum

Vid protokollet:
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SEKO-färhandlare

Justeras

Företagsfärhandlare
SEKO-färhandlare

Företagsnarnn
SEKO-enhet



18

TABELLBILAGA

TRAKTAMENTEN 1)

Traktainentesbelopp föUer RS V: s rekommendation

Dygn

Nattraktamente

0.25 % av Basbeloppet avrundat till närmaste
jämna 10-tal kronor

För närvarande är ersättningen 120, kr

Nattventil
1 normalfrillit tillhandahåller arbetsgivaren nattlogi och då utgår inte natiraktamente.

Om arbetstagaren pga. särskilda omständigheter tvingats hyra nattlogi till en kostnad som inte täcks av
nattraktamentet så betalar arbetsgivaren logikostnaden i stället för nattraktamente.

Dagtraktamente
* hel dag

0,5 % av Basbeloppet avrundat till närmaste
jämna 10-tal kronor

För närvarande a ersättningen 240, kr

* del av dag

Om utresa påbörjats före 12.00

Fullt belopp 240, kr

Om utresa påbörjats senare

Halva beloppet 120, kr

Om hemresa avslutats efter 19.00

Fullt belopp 240, kr

Om hemresa avslutats tidigare

Halvt belopp 120, kr

Skattefritt
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Dygn

Bortovaro hel dag 154, kr

Bortovaro del av dag

Avresedagen:
- Avresa före kl 12.00
- Avresa efter kl 12.00

Hemkomstdagen
- Hemkomst före kl 19.00
- Hemkomst efter kl 1 9.00

Måltidsavdrag som dagtraktamente ,niizskas med

Vid dagtraktamente 240, kr

Frukost
Lunch eller middag
Lunch och middag
Frukost, Lunch och Middag

FÖRRÄ TTNINGSTILLÄGG 2)

FLERD YGNSFöRRÄ TTNING

48, kr
84. kr

168, kr
216. kr

120, kr

24, kr
42, kr
84, kr
108. kr

154, kr
77, kr

77. kr
154, kr

Dag
2020

ENDA GSFÖRRÄ TTN1NG

Vid bortavaro minst 12 timmar 159 kr

Dag
2022

162 kr

2 Beskattas
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Bilaga 3

Avtal om anställningsvillkor för tillfälligt anställd personal
vid Företagsnamn

Parter

Arhetsgivarsidan: Företagsnamn

Arbetstagarsidan: SEKO-enhet

§1

Avtalet gäller för icke tillsvidareanställd personal som anlitas för tillfälliga tjänstgöringsuppdrag vid

Företagsnarnn och för personal som anställs för en tid av högst tre månader. Timanställd arbetstagare omfattas ej

av helglön eller lön tinder ledighet.

§2

Lön utgår per timme.

Lägsta lön från 1 dec 2020 per timme för montör 18 år: 130 kr exklusive semestertillägg
Lägsta lön från 1 dec 2020 per timme för ledande montör/teletekniker: 158 kr exklusive semestertillägg

Lön utgår per timme.
Lägsta lön från 1 maj 2022 per timme för montör 18 år: 133 kr exklusive semestertillägg
Lägsta lön från 1 maj 2022 per timme för ledande montör/teletekniker: 161 kr exklusive semestertillägg

§3

Arbetstiden förläggs för heltidstjänstgörande till i genomsnitt 8 tim/dag och i genomsnitt 40 tim/vecka med

normalt två tjänstgöringsfria dagar per vecka.

§4

Överticlsersättning utgår för tid som överstiger 8 tim/dag. Och ersättning utges enligt samma regler som för

tillsvidareanställd personal.

§5

Ersättning vid tjänsteresa och förrättning samt ersättning för den som använder egen bil i tjänsten och ersättning

för obekväm arbetstid utges enligt samma regler som för tillsvidareanställd personal.

§6

Detta avtal har samma giltighetstid och uppsägningstid som gällande avtal om allmänna anställningsvillkor mm.

vid Företagsnamn. Uppsägning av allmänna anställnings villkor innebär samtidigt Lippsägning av detta avtal.

Företagsort Datum
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Företagsförhandlare SEK0-förhandlare

Företagsnamn SEK0-enhet

Överenskommelse om lägsta löner kopplat till

arbetsuppgifter, kompetens och ansvar att tillämpa vid

Företagsnamn

Parter

Arbetsgivarsiclan:

Arhetstagarsiclan:

§1

Företagsnamn

Facket för Service och Kommunikation, SEK0

Parterna har enats om följande lägsta löner för tilisvidareanställd arbetstagare (heltid).

Arhetsuppgi ft Kompetenskrav/Ansvar Lägsta Lägsta
månadslön månadslön
1 dec 2020 1 maj 2022

Tele/Datamontör Med Tele/Datamontör avses arbetstagare. som huvudsakligen
och självständigt planerar och utför reparationer. översyn och
mindre utbyggnader av befintliga anläggningar och da•red
ansvarar för kundkontakter.

Over 18 år.
Under tid för provanställning upp till maximalt 6 månader 19 120 kr 19 502 kr
kan lägsta lön tillämpas

Under tid för anställningens första 12 månader, när ingen
provanstIIning förekommer kan lägsta lön tillämpas 20 959 kr 21 378 kr

Under tid i anställning efter ovanstående första 12 månader
kan lägsta lön tillämpas 25 614 kr 26 127 kr

Ledande montör! Med ledande montör/teletekniker avses montör som vid
Teletekniker lagarbete ansvarar för att arbetet utförs i enlighet mcd

tillhandahållna beskrivningar, ritningar och anvisningar. 27 453 kr 28 002 kr

Servicetekniker Självständiga serviceuppdrag 28 066 kr 28 627 kr

§ 2. Lägsta löner vid yrkeserfarenhet.

Bilaga 4
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Vid nyanställning av personer med relevant yrkeserfarenhet ska deras begynnelselön sättas med beaktande av
lönenivån och lönestrukturen för motsvarande befattningshavare på företaget.

§ 3. Detta avtal har samma giltighetstid och uppsägningstid som gällande avtal om allmänna anställningsvillkor
mm. Vid Företagsnamn. Uppsägning av avtalet om allmänna anställningsvillkor inneha••r samtidigt uppsägning
av detta avtal.

Företagsort Datum

Företagsförhandlare SEKO-förhandlare

Företagsnamn SEKO-enhet
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Bilaga 5

Lönerevision per den 1 dec 2020

Parterna enas om följande löneställning from. 1 december 2020:

Personnummer Namn Lön fr.o.rn 1 december 2020

Företagsort Datum

Företagsförhandlare SEKO-förhandlare
Företagsnamn SEKO-enhet


