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Överenskommelse om villkor m.m. för anställda i s.k. plusjobb med
särskilt anställningsstöd

Regeringen har beslutat om ändring i förordning (1997:1275) om anställningsstöd.
Plusjobb enligt 5 § punkt b-e i nämnda förordning innebär att en person som är
minst 20 år får under tiden den 1 januari-31 december 2006 anvisas en anställning
med särskilt anställningsstöd hos en statlig arbetsgivare, en kommun, ett landsting,
ett kommunalförbund eller av dem anlitade entreprenörer.
Parterna träffar följande överenskommelse.
1§
Parterna konstaterar att lag (1982:80) om anställningsskydd inte gäller
för arbetstagare anställda med särskilt anställningsstöd i form av plusjobb. Mot
bakgrund därav är parterna överens om att följande regler ska gälla för anställningens längd och upphörande.
Arbetsgivaren ska anställa dessa arbetstagare tills vidare med tidsbegränsad anställning dock längst två år. Arbetsgivaren har rätt att avbryta en sådan anställning.
Innan anställningen upphör ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren en vecka i
förväg. Arbetsgivaren ska samtidigt med underrättelsen varsla de lokala arbetstagarorganisationerna på arbetsplatsen. Arbetstagaren och de lokala arbetstagarorganisationerna har rätt till överläggning med arbetsgivaren om beskedet.
2§
Parterna är vidare överens om att följande avtal gäller för dessa arbetstagare under anställningstiden:
Allmänt löne- och förmånsavtal, ALFA respektive Affärsverksavtalet, AVA och lokala avtal som har träffats med stöd av dessa avtal. Kapitel 11 i ALFA och § 16 i
AVA om Uppsägning m.m. gäller dock inte.
Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl., PA03,
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Avtal om ersättning vid personskada, PSA,
Avtal om statens tjänstegrupplivförsäkring, TGL-S.
3§
Parterna är också överens om att Trygghetsavtalet och Ramavtal om
löner m.m. 2004-2007 inte gäller för dessa arbetstagare under anställningstiden.
Dock kan arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna överenskomma
om ändrad lön under anställningstiden.
4§
Parterna konstaterar:
Att anställningstid i dessa anställningar får tillgodoräknas som anställningstid i staten.
Att arbetstagare kan säga upp anställningen genom skriftligt meddelande till arbetsgivaren.
5§
Denna överenskommelse gäller ett år och därefter tillsvidare dock
längst som anvisningsbeslut om plusjobb gäller. Överenskommelsen kan sägas upp
med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader, dock ska de anställningsavtal
som träffats med stöd av denna överenskommelse fortsätta att gälla enligt vad som
avtalats.
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