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PÄ 16
16
PA
11§
§
Den
juni 2015
en tidsbegränsad
överenskom
Den 25
25 juni
2015 slöt
slöt Arbetsgivarket
Arbetsgivarket och
och Seko
Seko en
tidsbegränsad överenskomrörde extra avsättning
Överenskommelsen gäller
melse som rörde
avsättning enligt
enligt 11
11 §§ PA
PÄ 03. Överenskommelsen
parterna fram till
med den 31 december 2017.
mellan parterna
till och med
Mot den bakgrunden sluter
parterna följande
överenskommelse.
sluter parterna
följande överenskommelse.
§
22§

Parterna ii detta
detta avtal
avtal är
är överens
överens om
om att
att sådana
sådana lokala
som sluts
sluts en
enParterna
lokala kollektivavtal
kollektivavtal som

inne
ligt
ligt PA
PÄ 16,
16, Avdelning
Avdelning I,
I, 4 kap. 7 §§ respektive
respektive Avdelning II,
II, 33 kap. 44 §§ kan innehålla
bestämmelser
som
innebär
att
arbetsgivaren
och
en
arbetstagare
kan
träffa
hålla
innebär arbetsgivaren
överenskommelse
till pension.
pension. En fömtsättning
förutsättning för
för detta är
överenskommelse om
om avsättning
avsättning till
är att det
lokala kollektivavtalet uppfyller
uppfyller övriga
respektive
övriga krav i Avdelning I,
1, 44 kap. 7
7 §§ respektive
Avdelning
kap. 44§§ och
överenskom
Avdelning II,
II, 3
3 kap.
och att
att arbetstagaren
arbetstagaren omfattas
omfattas av
av denna
denna överenskommelse.
melse.

§
33§
En överenskommelse
arbetsgivare och en arbetstagare
följa den regleregle
överenskommelse mellan arbetsgivare
arbetstagare ska följa
ring
kap. 7§§ Villkorsavtal mellan
mellan Arbetsgivarver
ring av formkrav som framgår av 2 kap.
Arbetsgivarverket
och Seko.
Seko.
ket och
En sådan överenskommelse
normalt en period om
högst ett år,
år, men
men kan gege
överenskommelse avser nonnalt
om högst
nom det lokala avtalet som avses i 2 §,
med en bestämmelse som
möjlig
nom
§, ersättas
ersättas med
som möjliggör
med en
uppsägningstid. En
överenskommelse
gör en
en längre
längre än
än ett
ett år,
år, med
en ömsesidig
ömsesidig uppsägningstid.
En överenskommelse
kan dock som längst
längst gälla
gälla under detta avtals giltighetstid.
4§
4§

Parterna är
är överens
överens om
om att
att lokala
lokala kollektivavtal
som slutits
slutits med
stöd av
av den
Parterna
kollektivavtal som
med stöd
den tiditidi
gare
juni 2015
upphört att
gälla ii och
med
gare överenskommelse
överenskommelse daterad
daterad 25
25 juni
2015 och
och som
som upphört
att gälla
och med
att den överenskommelsen
giltig
överenskommelsen löpte
löpte ut den 31 december 2017 kan äga fortsatt giltigperioden 2018-01-01--2018-01-24.
het under perioden
2018-01-O l "2018-01-24. Detta under förutsättning
förutsättningatt lokala
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parter
parter är
äröverens
överens om
om att
attnyteckna
nytecknadet
detlokala
lokala avtalet
avtaletmed
meddirekt
direktfortsatt
fortsatttillämptillämp
nmg.
ning.

5§
5§
Denna
Denna överenskommelse
överenskommelse gäller
gäller från
från och
ochmed
med den
den l1januari
januari2018
2018 och
ochtillsvidare
tillsvidare
med
med en
enömsesidig
ömsesidiguppsägningstid
uppsägningstidom
omtre
tremånader.
månader.
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