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§ 1 Mellanvarande kollektivavtal om allmänna villkor inklusive bilagor 

prolongeras för tiden fr o m den 1 november 2020 till och med den 31 
mars 2023 med följande ändringar och tillägg. Därefter gäller avtalet med 
sju dagars ömsesidig uppsägningstid.  
 
Protokollsbilagor 
Löneavtal 

 Ändringar i Allmänna Anställningsvillkor 
 
 Bilaga Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal  
 utmönstras ur avtalet då projektet är slutfört. 
 
§ 2  Flexpension 

 
I enlighet med och efter de principer som fastslagits i överenskommelsen av 
den 22 februari 2017 avsätts 0,3 procent till Flexpension i Tjänsteföretag 
från och med den 1 november 2020 och 0,4 procent från och med den 1 april 
2022. Avsättningen uppgår därmed till sammanlagt 0,7 procent från och 
med den 1 november 2020 och till 1,1 procent från och med den 1 april 
2022.  
 
Parterna noterar att kollektivavtalets bilaga, Överenskommelse om 
Flexpension i Tjänsteföretag, redigerats enligt överenskommelse under den 
föregående avtalsperioden. Parterna är överens om att 
tilläggsöverenskommelsen om ändring av § 7 Flexpension i Tjänsteföretag 
ska gälla fr o m 1 november 2020. Aktuell redigering innebär ingen ändring 
av överenskommelserna. 

 



§ 3  Upphovsrättsmedel 
 
  Uppräkningen av upphovsrättsersättningsbeloppen enligt  

§ 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. 
 

  SVT  5 192 690 kr 
SR  584 170 kr 
UR     253 790 kr 
 
Beloppen ska fördelas mellan anställda upphovsmän inom SVT, SR 
respektive UR, som omfattas av kollektivavtalet om allmänna 
anställningsvillkor mellan Medieföretagen 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. 

 
§ 4 Parterna är överens om att arbetstidsfrågor i mångt och mycket bör ses ur ett 

arbetsmiljöperspektiv, vilket föreskriften ”Organisatorisk och social 
arbetsmiljö”, AFS 2015:4 (OSA) delvis reglerar. 
 
Parterna är vidare överens om att det finns ett ömsesidigt intresse att öka 
kännedomen om och tillämpningen av nämnda föreskrift. 

Detta görs förslagsvis genom en inventering av nuvarande material och 
aktiviteter, såväl hos förbunden som genom andra aktörer som t ex Prevent. 
Det bör också ingå i uppdraget att föreslå partsgemensamma insatser, om 
det framkommer att sådana kan underlätta för lokala parter, att tillämpa 
föreskriften i praktiken.  

Exempel på partsgemensamma insatser kan vara att ta fram skrifter, 
genomföra webbinarier för lokala parter eller i rådgivning och på webben 
marknadsföra befintligt material i högre utsträckning. 

Parterna rekommenderar operativ styrgrupp inom ramen för Framtidens 
kollektivavtal att ta fram ett projektdirektiv med intentionen att påbörja ett 
partsgemensamt arbete under avtalsperioden.  

§ 5  Vikariepool 
 

Parterna överenskom 2010 om möjligheten att inrätta vikariepooler på 
företagen, denna överenskommelse ligger fast. Då förhållanden varierar 
från arbetsplats till arbetsplats lämpar sig frågan bäst för reglering i lokala 
kollektivavtal. 
 
Med vikariepool avser parterna ett antal medarbetare som är 
tillsvidareanställda och har att utföra arbete inom företaget med uppdrag 



där arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter kan variera inom ett 
överenskommet tjänstgöringsområde. 
 
De lokala parterna bör uppta förhandlingar om regler för vikariepool vid 
företag där detta är lämpligt. Sådant avtal bör innehålla regler om: 
 

  Antal anställda i vikariepoolen 
Den geografiska omfattningen av arbetsskyldigheten 
(tjänstgöringsområden) 

  Varseltid för ändrad arbetstidsförläggning vid byte av uppdrag 
Antal kvällspass vid arbete med samma arbetsuppgifter och vid byte av 
uppdrag 
De antal veckoslut som ingår i schema vid byte av uppdrag och hur 
veckovila ska förläggas. 

§ 6 Statistikavtal/Uppföljningsavtal 

 Parterna har sedan tidigare ett tecknat statistikavtal. Detta prolongeras under 
avtalsperioden.  
 
Medieföretagen, som är del av Svenskt Näringslivs utvecklingsprojekt av 
lönestatistik, ska underrätta Journalistförbundet om hur projektet utvecklas.  
 
Parterna ska med anledning av detta, under avtalsperioden, diskutera på 
vilket sätt som den gemensamma lönestatistiken kan förbättras och 
förändras för att stödja uppföljningen av löneavtalet. 

§ 7 Uppsägning 
Avtalet kan sägas upp för det tredje avtalsåret (1 april 2022 - 31 mars 
2023) under förutsättning att avtalen för tjänstemän sagts upp för 
märkessättande kollektivavtalsområden inom industrin. Sådan uppsägning 
ska ske senast den 1 oktober 2021. 

 
§ 8  Avslutning  

Förhandlingen förklaras avslutad 
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