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LÖNEAVTALETS OMFATTNING

1.1 Detta löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast
den 30 november 2020 respektive 30 april 2022.

1.2 Undantag av vissa kategorier
Detta löneavtal omfattar ej tjänstemän som den 30 november 2020 respektive 30
april 2022.

• är anställd för vikariat, som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong
eller visst arbete och vars anställning ej har varat fortlöpande under sex
månader eller

• är anställd på prov och antingen ej har övergått direkt från tidigare
anställning, i vilken han har omfattats av tjänstemannaavtal om allmänna
villkor, eller vars anställning ej har varat fortlöpande under sex månader
eller

• innehar anställning som utgör bisyssla eller

• kvarstår i tjänst vid företaget efter det att denne har uppnått den ålder som
framgår av 32 a § lagen om anställningsskydd eller har anställts i företaget
efter att ha uppnått den pensionsålder som tillämpats vid företaget.

Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning ska utges till tjänsteman, som
enligt ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid ska bestämmelserna i detta
avtal vara vägledande.

Om tjänsteman, som den 30 november 2020 respektive 30 april 2022 var anställd
som vikarie eller på prov och som enligt första stycket ej omfattas av löneavtalet,
under avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid företaget ska
bestämmelserna i detta avtal vara vägledande vid fastställande av tjänstemannens
lön.

1.3 Tjänsteman som slutat sin anställning
Om en tjänsteman har slutat sin anställning den 1 december 2020 respektive 1 maj
2022 eller senare och ej har fått lönehöjning enligt löneavtalet ska han till
företaget anmäla sitt krav härpå senast inom en månad efter det att tjänstemännen
vid företaget har underrättats om att lönerevisionen är genomförd. Om
tjänstemannen försummar detta medför detta löneavtal ej längre någon rätt till
lönehöjning.

NL



TJÄNSTEMAN NAAVTALET 2020 - 2023
Unionen

1.4 Anställningsavtal den 1 juli 2020 eller senare respektive den 1 november
2021 eller senare
Om företaget och en tjänsteman den 1 juli 2020 eller senare respektive den 1
november 2021 eller senare har träffat avtal om anställning och därvid även om
viss lön och att de vidare uttryckligen har överenskommit att den avtalade lönen
ska gälla oberoende av respektive års lönerevision skall tjänstemannen ej omfattas
av detta löneavtal.

1.5 Redan genomförd lönerevision
Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lönehöjningar ska
dessa avräknas mot vad tjänstemannen erhåller vid tillämpning av löneavtalet
såvida ej uttrycklig lokal överenskommelse om annat har träffats.

1.6 Kontraktsiön
Löneavtalet tillämpas även för en tjänsteman med kontraktslön, om det ej framgår
av omständigheterna att så ej varit avsikten då kontraktet upprättades eller
förnyades.

TILLÄMPNINGSREGLER

2.1 Begreppet företag
1 det fall ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om det på
samma ort har flera enheter gäller följande där tvist uppkommer om
löneutrymmet i samband med lönerevision. Om så har varit klar praxis vid
företaget vid tillämpningen av tidigare löneavtal eller om lokal överenskommelse
härom träffas, avses med “företag” företaget som helhet.

2.2 Retroaktiv omräkning
Följande gäller beträffande utbetalade övertidsersättningar samt gjorda
tjänstledighetsavdrag och sjukavdrag.

2.2.1 Övertidsersättning
Övertidsersättningar ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske med den
genomsnittliga lönehöjningen för tjänstemännen vid företaget, såvida inte lokal
överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje
tjänsteman.

2.2.2 Tjänstledighetsavdrag
Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske
individuellt.

2.2.3 Sjukavdrag
Sjukavdrag inom sjuklöneperioden ska omräknas retroaktivt.

Retroaktiv omräkning ska också göras av sjuklön för bortfallande skift- eller ob
ersättning.
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Sjukavdrag för tid efter sjuklöneperioden ska ej omräknas retroaktivt.

2.2.4 Semestertillägg
Utbetalt semestertillägg ska omräknas retroaktivt.

2.3 Arbetstidsförändring
Om arbetstidens längd vid företaget eller för vissa tjänstemän förändras den
1 december 2020 respektive 1 maj 2022 eller senare ska lönerna för berörda
tjänstemän ändras i proportion till arbetstidsförändringen.

3 PROVISION

3.1 Krontalsprovisioner
Om en tjänsteman förutom med fast lön även är avlönad med ersättningsbelopp,
som bestäms i kronor per producerad enhet eller försåld enhet, skall detta belopp
prövas enligt löneprinciperna enligt punkt 1 i samband med lönerevisionen.

3.2 Garanterade provisioner
Garanterat provisions- eller tantiembelopp eller liknande inkomstgaranti ska
prövas enligt löneprinciperna enligt punkt 1 i samband med lönerevisionen.

3.3 Övriga provisioner
För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör eftersträvas — med beaktande
av att det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde
tjänstemannen kan variera — att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga
tjänstemän.

4 PREMIELÖN
För tjänstemän med premielön gäller samma principer för lönehöjningar som för
övriga tjänstemän.

5 VISSA PENSIONSFRÅGOR

5.1 Pensionsmedförande lönehöjningar
Om lönehöjning utges till tjänsteman som anges i punkt 1.3 ovan och som är
pensionsberättigad, ska höjningen ej vara pensionsmedförande. Om anställningen
har upphört på grund av pensionsfall ska emellertid lönehöjningen vara
p ens io nsm ed fö rand e.

5.2 Anmälan om pensionsmedförande lön
Företaget ska såsom pensionsmedförande lön till Alecta anmäla lönen efter /
lönehöjningen. //
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Arbetsgrupp med Unionen — om löneavtalen

Bakgrund
1 avtalet finns för närvarande två löneavtal med Unionen, det traditionella löneavtalet med
pottfördelriirig samt det valbara processlöneavtalet med lokal lönebildning. Parterna har under
avtalsperioden identifierat vissa frågor kring löneavtalen och tillsätter därmed en arbetsgrupp
för vidare hantering av dessa.

Uppdrag
Arbetsgruppen har i uppdrag att utforma och genomföra aktiviteter i syfte att skapa en bättre
tillämpning av Unionens löneavtal. Det kan till exempel vara att ta fram stödmaterial som riktar
sig till arbetsgivare och arbetstagare. Stödmaterialet kan hantera flera delar bland annat hur
utvecklings-, löne- och uppföljningssamtal kan gå till. Arbetsgruppen ska även se över texterna i
löneavtalen och vid behov föreslå justeringar av dessa. Däribland eventuella justeringar utifrån
ett jämställdhets- och diskrimineringsperspektiv där särskilt fokus bör läggas på
föräldraledigheter och följder av det.

Sammankallande för gruppen är representant för Unionen.

Aktiviteterna ska vara slutförda under avtaisperioden.
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