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Överenskommelse om ny lön i samband med att arbetsgivare tillhandahåller datorutrustning
Allmänt
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet
om tillägg till HÖK 98 bilaga 4 Centrala och lokala protokollsanteckningar
angående Överenskommelse om ny lön i samband med att arbetsgivare tillhandahåller datorutrustning.
Överenskommelsen innebär att arbetsgivare och arbetstagare får, oberoende
av vad som sägs i HÖK 98 bilaga 1 Löneavtal, får träffa överenskommelse om
ny lön i samband med att arbetsgivare och arbetstagare tecknar avtal om att
arbetsgivaren tillhandahåller datorutrustning.
Överenskommelsen reglerar också att om arbetstagare som tecknat avtal med
arbetsgivare om att arbetsgivaren ska tillhandahålla datorutrustning ändrar
sysselsättningsgrad under den period som avtalet om datorutrustningen gäller, ska löneförändringen göras med utgångspunkt från den lön som skulle
ha gällt utan s.k. ”bruttolöneavdrag”.
Slutligen innebär överenskommelsen att när den anställde och arbetsgivaren
fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet om att arbetsgivaren ska tillhandahålla datorutrustning eller om avtalet sägs upp ökas den anställdes lön med
samma belopp som den sänktes med på grund av avtalet om datorutrustningen.
Motsvarande överenskommelse har också slutits för företag anslutna till
Kommunförbundets arbetsgivarservice.
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Eftersom övriga löneavtal ger möjlighet för arbetsgivare och arbetstagare att
träffa överenskommelse om ny lön har någon motsvarande central överenskommelse inte träffats med övriga fackliga organisationer.

Beslut
Något beslut från kommunens sida erfordras inte med anledning av överenskommelsen, eftersom de mellan centrala parterna överenskomna ändringarna automatiskt tillförs de lokala kollektivavtalen LOK 98.
Om det i klarhetens intresse och av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det
till protokollet etc. noteras
att det lokala kollektivavtalet LOK 98 från och med den 1 oktober 1998 ändrats på sätt som de centrala parterna enats om enligt § 3 i förhandlingsprotokoll 1998-10-16, Överenskommelse om tillägg till HÖK 98 bilaga 4 Centrala
och lokala protokollsanteckningar.

Frågor
Frågor angående innehållet i detta cirkulär och rörande s.k. ”bruttolöneavdrag” i övrigt besvaras av Lars Ericson.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Förhandlingssektionen

Markus Gustafsson

Lars Ericson

Bilagor
Överenskommelse om tillägg till HÖK 98 bilaga 4 Centrala och lokala protokollsanteckningar (förhandlingsprotokoll 1998-10-16 med bilaga för det primärkommunala området).
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Förhandlingsprotokoll

Tillägg till
HÖK 98

1998-10-16

Överenskommelse om tillägg till
HÖK 98 bilaga 4 Centrala och lokala
protokollsanteckningar
Parter
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund å ena sidan, samt
Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) å den andra.

§1
Det antecknas att fr.o.m. 1 januari 1998 gäller följande tillägg till 32 § 3 c
mom. Kommunalskattelagen (SFS 1997:770):
”En förmån av att använda en av arbetsgivaren tillhandahållen datorutrustning för
privat bruk skall inte tas upp som intäkt om förmånen väsentligen riktar sig till hela
den stadigvarande personalen på arbetsplatsen.”
samt att
”Riksskatteverket anser följande när det gäller frågan om skattefrihet om arbetsgivaren lånar ut datorer till anställda mot bruttolöneavdrag.
----- Fiktiv lön kan inte inkomstbeskattas. En nedsättning av bruttolönen innebär att det är den lägre inkomsten som skall beskattas och utgöra underlag
för pensionsgrundande inkomst etc.” (RSV Dnr 9800-97/200)

§2
Parterna konstaterar gemensamt att ett s.k. ”bruttolöneavdrag” förutsätter
överenskommelse om ny lön.

§3
Parterna enas om att göra tillägg till HÖK 98 bilaga 4 Centrala och lokala
protokollsanteckningar fr.o.m. 1998-10-01 med lydelse som framgår av bilaga
till detta förhandlingsprotokoll.

Anmärkning
Lydelsen inom det landstingskommunala området framgår av
Lydelsen inom det primärkommunala området framgår av
1

Bilaga 1
Bilaga 2
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Lydelsen inom det kyrkokommunala området framgår av

§ 4 Avslutning
Förhandlingarna förklaras avslutade.
Vid protokollet
Lars Ericson

Jan Svensson

Justeras
För Landstingsförbundet
Anders Hagman
För Svenska Kommunförbundet
Åke Hillman
För Svenska kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund
Stig Öhlund
För Svenska Kommunalarbetareförbundet
Leif Oscarsson
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Bilaga 3

1998-10-16

Bilaga 2
till
förhandlingsprotokoll

Tillägg till HÖK 98 bilaga 4 Centrala och lokala
protokollsanteckningar,
2. Anteckningar till Löneavtal 98
Följande tillförs:
Överenskommelse om ny lön i samband med att arbetsgivare tillhandahåller
datorutrustning
3. a) Överenskommelse om ny lön mellan arbetsgivare och arbetstagare får, oberoende av
vad som sägs i HÖK 98 bilaga 1 Löneavtal 98, träffas i samband med att arbetsgivare och
arbetstagare avtalar om att arbetsgivaren ska tillhandahålla datorutrustning.
b)

Om arbetstagare som avtalat med arbetsgivare om att arbetsgivaren ska tillhandahålla datorutrustning ändrar sysselsättningsgrad under den period som avtalet om
datorutrustningen gäller, ska löneförändringen göras med utgångspunkt från den lön
som skulle ha gällt utan s.k. ”bruttolöneavdrag”.

c)

När den anställde och arbetsgivaren fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet om att
arbetsgivaren ska tillhandahålla datorutrustning eller om avtalet sägs upp ökas den
anställdes lön med samma belopp som den sänktes med på grund av avtalet om datorutrustningen.

1

