
ÖVERENSKOMMELSE 

 

 
Teknikgrossisternas Arbetsgivareförening (TGA) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) 

har i dag enats om att prolongera senast gällande avtal avseende kollektivavtal för 

Elektroskandia Sverige AB med nedan angivna ändringar och tillägg att gälla för tiden 1 

januari 2021 – 30 september 2023. 

 

Part äger rätt att senast den 28 februari 2022 säga upp avtalet till upphörande den 30 sep-

tember 2022. 

 

Parterna är överens om att avtalets värde uppgår till 5,4 %.  

 

1. LÖNER  

 

Allmän pott 

Revision av utgående löner skall ske den 1 maj 2021 samt den 1 oktober 2022. Ett ut-

rymme bildas för individuell fördelning motsvarande 2,93 % år 2021 och 2,1 % år 2022 av 

de utgående månadslönerna för SEFs medlemmar per den 30 april 2021 samt den 30 sep-

tember 2022. Vid beräkning av potten skall dock den lägsta månadslönen för heltidsarbe-

tande arbetstagare utgöra 26 100 kr/mån år 2021 och 26 831 kr/mån år 2022 (vid deltidsar-

bete i proportion därtill). 

 

Av ovanstående utrymme utgör 50 % generell ökning och 50 % utgör lokal pott. 

 

Potten skall fördelas individuellt vid förhandlingar inom företaget. 

 

Potten avsätts för individuella lönehöjningar att fördelas lokalt bland dem som bidragit till 

densamma. 

 

Löneförhandlingen skall äga rum inom företaget i Stockholm. Parterna utser högst tre re-

presentanter vardera. Förhandlingarna skall bedrivas skyndsamt, har parterna inte enats 

före den 30 juni 2021 respektive den 30 november 2022 skall de centrala parterna konsult-

eras. 

    

2. ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

 

Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar. 

 

1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

2 § Giltighetstid 

 

Paragrafen anpassas med hänsyn till avtalsperioden. 
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6 Kap LÖNER M M 

 

2 § Minimilön 

 

Ny text, anmärkningen kvarstår oförändrad 

Efter lönerevisionen ska arbetstagarens lön uppgå till lägst tillämpligt belopp enligt nedan. 

 

Ingångslönen är fr.o.m. 2021-05-01, lägst 20 313 kronor per månad. Efter ett års yrkeserfa-

renhet skall minimilönen uppgå till lägst 23 439 kronor per månad. 

   

Ingångslönen är fr.o.m. 2022-10-01, lägst 20 740 kronor per månad. Efter ett års yrkeserfa-

renhet skall minimilönen uppgå till lägst 23 931 kronor per månad. 

 

8 § Ersättning för beredskapstjänst 

 

Beloppen under punkten 2 ändras enligt följande  

För 2021-05-01 ändras beloppen till 185, 485, 485 och 610 kronor. För år 2022-10-01 änd-

ras beloppen till 189, 495, 495 och 623.  

 

8 Kap ARBETE UTANFÖR HEMORT 

 

2 § Traktamente 

 

Beloppen i paragrafen och anmärkning 2 justeras inte för innevarande år. 

 

12 Kap FÖRSÄKRINGAR 

 

3 § Extra pensionsavsättning 

 

Överenskommelse träffas om ytterligare avsättning till extrapension om 0,2 % från och 

med den 1 oktober 2022. Den utökade avsättningen görs inom ramen för tidigare överens-

kommelse om extrapension. 

 

7 § Gruppförsäkring GF 3100 

 

Premiebeloppet ändras till 65 öre 2021 och till 66 öre 2022. 

 

Under 8 § 

 

Avtalstecknarna namnändras och datum ändras enligt nedan 

 

Stockholm den 10 mars 2021 

 

TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening 

 

Tomas Torstensson 

 

Elektroskandia Sverige AB 

 

Åsa Pantzar 
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Svenska Elektrikerförbundet 

 

Niklas Enström 

 

 

3. ÖVRIGT 

 

Texten rörande karensdag i Elektroskandiaavtalet 6 Kap 5 § ändras i enlighet den överens-

kommelse som parterna den 10 december 2018 träffat om hantering av karensavdrag vid 

sjukdom.  

 

Parterna noterar till protokollet att parternas reglering i Elektroskandiaavtalet 9 Kap 3 § 

även innefattar frågor kring sexuella trakasserier och kränkningar i arbetet utförda av tredje 

man. 

 

Parterna noterar till protokollet att parterna är överens om att frågor rörande jämställdhet, 

arbetsanpassning och rehabilitering samt tekniska lösningar som bidrar till en bättre ar-

betsmiljö är viktiga frågor att hantera i lokal samverkan.  

 

Parterna är överens om att, i samband med införandet av nya åldersklasser i ASL-systemet 

och införandet av månadsrapportering till FORA, gemensamt verka för att avsättning till 

avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikat-

ionerna.   

 

 

4. ARBETSGRUPP 

 

Parterna ska skyndsamt se över och vidta nödvändiga redaktionella ändringar i Instruktion, 

ansvar och elsäkerhet för servicetekniker vid Elektroskandia Sverige AB, Bilaga 3. Arbetet 

ska vara slutfört inför avtalstryck. 

 

 

GILTIGHETSTID 

 

Denna överenskommelse är preliminär intill SEFs förbundsstyrelse har antagit den samma.  

 

 

Stockholm 2021-03-10 

 

Elektroskandia Sverige AB  Svenska Elektrikerförbundet 

 

 

 

 

TeknikGrossisternas Arbetsgivareförening 


