
UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET ALLMÄNNA KOMMUNALA 
TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR 
UNDERVISNINGSPERSONAL 2014–2016  
FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 – 28.2.2017 
 
 
§ 1 Avtalets giltighetstid och eventuell uppsägning 
 

Detta tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft den andra delperioden 
1.1.2016-28.2.2017. Efter 28.2.2017 fortsätter avtalet att gälla ett år i 
sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan 
avtalsperioden löper ut. 

 
Även om avtalet sägs upp är dess bestämmelser i kraft tills parterna 
gemensamt konstaterar att förhandlingarna om ett nytt avtal har slutförts 
eller tills någon avtalspart skriftligt uppger sig anse att förhandlingarna är 
slutförda. 

 
 
§ 2 Lönejusteringar under den andra delperioden 1.1.2016-28.2.2017

  
mom 1 Allmän förhöjning 1.1.2016 

 
Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller 
därmed jämförbara månadslöner höjs 1.1.2016 genom en allmän 
förhöjning om 0,4 %. 
 
Genom den allmänna förhöjningen höjs även arvodena i euro i 
lönebilagan. De justerade arvodena framgår av bifogad lönebilaga. 
 
Löneintervallen för Rektor för en skola med högstadium eller låg- och 
högstadium (lönepunkt 4 03 01 002) med 20 eller fler lönegrundsgrupper 
tas bort och minimilön införs från 1.1.2016. 

 
mom 2 Förhöjningar och förändringar från 1.8.2016 

 
Övriga avtalsförändringar och justeringar överenskoms senare upp till en 
kostnadseffekt på sammanlagt maximalt 0,1 %. Ett skilt 
förhandlingsprotokoll upprättas för dessa förändringar, liksom avseende 
det skolspecifika beloppet för tilläggsuppgifter (Del B III arbetstid § 19 
mom 2).  
 
 

§ 3 Medlemsavgifter till fackföreningar 
 

Arbetstagare 
 
Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs 
anvisningarna från 25.6.1997 (Kommunala avtalsdelegationens cirkulär 
20/1997). 



 
 
§ 4 Fortlöpande förhandlingar 
 

Avtalsparterna iakttar principerna om fortlöpande förhandlingar under 
avtalsperioden i de kollektivavtalsfrågor som parterna tar upp. 
 
Avtalsparterna följer regelbundet med arbetet i rikets arbetsgrupper 
under avtalsperioden och ska då behov föreligger behandla eventuella 
frågor vid separata förhandlingar. 

 
 
§ 5  Betalning av justerade löner 
 

De justerade lönerna, arvodena och tilläggen betalas första gången 
senast inom två månader efter att justeringarna trätt i kraft. Om det på 
grund av tidsbrist och/eller uträkningstekniska skäl inte är möjligt att göra 
utbetalningarna inom ovan nämnda tidsfrister kan man lokalt avtala om 
senare utbetalningstidpunkter. 

 
§ 6 Arbetsgrupper 

 
I enlighet med § 7 i underteckningsprotokollet för allmänt kommunalt 
tjänste- och arbetskollektivavtal 2014-2016. 
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