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Tid
Lopande
Plats
Digitalt via Teams
Parter
Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Várd och Omsorg (Kommittén)

AkademikerfOrbunden
Svenska Kommunalarbetarfc5rbundet (Kommunal)
Sveriges 1äkarR5rbund (LäkarfOrbundet)
Vision
Várdfirbundet
Ledarna
Protokollet justeras av
Jenny Stake Fredriksson
Marie Boström
José Buitron
Nikias Pettersson

Heidi Nousiainen
Sofia Rydgren Stale
Antonio Ropero
Fredrik Nilsson
Alma Kastlander
Närvarande
For Branschkommittén:
FOr Vãrdthrbundet:
Nilsson
FOr Kommunal:
FOr Vision:
FOr Lakarffirbundet:
FOr Ledarna:
FOr Akademikerna:
§1

Jenny Stake Fredriksson

Alma Kastlander, Ellinor Rindevall, Fredrik

Marie Boström, José Buitron, Yvonne Gräsman
Heidi Nousiainen, Kjell Svahn
Kiara Hagglund, Martin Ekdal
Antonio Ropero
Niklas Pettersson, Leif Pilevâng

Overeuskommelse om allmãnna anställningsvillkor och löneavtal

Parterna träffar Overenskommelse om allmänna anstallningsvillkor och
lOneavtal fOr perioden den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2023.
Andringar framgár av bilaga 1 Allmänna anstallningsvillkor
Av bilaga 2 framgâr Ledaravtalet
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Löneoversyn

Ingen retroaktiv omrakning av redan utbetald ersattning eller gjorda avdrag
sker under forutsattning aft den lokala lonebildningen är avslutad fore den 1
oktober 2021 samt 1 oktober 2022.
Loneoversyn ska genomforas enhigt fOijande:

2020
Engángsbelopp pa 6 000 kr med fOijande vilikor:
Summan regleras i fOrhállande till arbetstagarens sysselsattningsgrad.
Gäller de som har 2019 ârs lonelage
Arbetstagare som är sjukskrivna eller foraidralediga med planerad
átergâng under 2021 ütbetalas engângsbelopp när arbetstagaren är
tilibaka i tjänst och i fOrhâllande till sysselsattningsgraden
Pensionsgrundande (enbart ITP1 berOrs)
Gäller endast mànadsanställda, ej timanställda. TimavlOnade lOnesätts
enligt lokala rutiner hos vane enskild arbetsgivare, vid sidan av
loneoversynen och lOneavtalet.
Summan regleras i fOrhállande till arbetstagarens anstallningstid fr om
1 maj till 31 december 2020.
-

-

-

-

-

-

FOr medlemmar I Ledarna finns ett nyU loneavtal som inte innehâller nágon pa
forvag bestämd lOneOkning. Medlemmar i Ledarna ska alltsâ ha lOnesamtal och
lOnerevision enligt Ledaravtalet.

Om överenskommelse om löneavtal innan den 4 december är det möjligt
att utbetala engängsbeloppet utifrân ovan vilikor vid ordinarie
löneutbetalning i december 2020

2021
Loneoversyn 1 maj med 3.4%
Kommunal med 891 kr
Lagsta lOner hOjs med 3,4% per den 1 oktober 2021

OB taket hOjs med 3,4% per den 1 oktober
FOr medlemmar I Ledarna finns ett nyU lOneavtal som inte inneháller nâgon pa
ffirvag bestämd lOneOkning. LOnesamtal och lOnerevision enligt Ledaravtalet

2022
Loneoversyn 1 maj med 2,0 %

Konmiunal med 542 kr
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Arbetstidssankning genomfuird per den 1 januari 2022 gallande 37 timmar
schemalaggning dag/kvall/helg/helgdagar samt 34 timmar och 20 minuter for
standig natt
Lagsta loner hOjs med 2,0% per den 1 oktober 2022
OB taket höjs med 2,0% per den 1 oktober

For medlemmar i Ledarna finns ett nyU löneavtal som inte innehàller nágon pa
fiirväg bestämd lOneOkning. Lönesamtal och lOnerevision enligt Ledaravtalet
§3

Arbetsgrupper

Parterna ar Overens om att tillsätta partsgemensamma arbetsgrupper under
avtalsperioden.
Heltidsarbete som norm

Parterna ska utreda mOjligheterna att fran och med 2023 ha heltidsarbete som
norm genom att se Over arbetstidens fOrlaggning och bemanning i relation till
de arbetsuppgifter som arbetsplatsen har att utf?ira. Parterna ska undersOka om
det gâr aft omfdrdela tidpunkter flSr utfOrandet av dessa arbetsuppgifter.
Parterna ska se Over arbetsorganisation, totalbemanning och
arbetsmiljOfOrhâllanden samt skapa intresse fOr att hos nâgra arbetsgivare att
genom £drändrat arbetssätt se hur det kan mOjliggora heltidstjänster och under
avtalsperioden prova att nyanstallningar sker pa heltid. Parterna är överens om
behovet av ârliga bemanningskartlaggningar som ska leda till átgardsplaner fOr
aft ge fler tillsvidare- och heltidsanstallningar. Parterna är vidare Overens om
aft man gemensamt ska se Over användandet av erbjudande om aft arbeta extra
pass som ett sätt att täcka det ordinarie arbetskraftsbehovet, och aft utifrân
derma kartlaggning verka fOr att fler arbetstagare far hOjd sysselsattningsgrad
utifrân sin faktiska sysselsattningsgrad.
Sammankallande: Arbetsgivaralliansen
Parter: Kommunal, Vision
OB-/Jourersättning

En annan form av Ob-ersattning och jour ska utredas. Detta arbete ska vara
avslutat senast 31 december 2022.
Sammankallande: Arbetsgivaralliansen
Parter: Kommunal, Vision, Sveriges LäkarfOrbund, Vãrdfdrbundet,

Akademikerffirbunden
Arbetstidskonto

Partema ska utreda mOj ligheterna att upprtta en form av arbetstidskonto.
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Det finns flera olika modeller av arbetstidskonto men vanligast är att en
procentsats av loneutrymmet avsätts till ett individuelit arbetstidskonto.
Avsattningen kan disponeras av medarbetaren enhigt de tillátna alternativ som
ska anges i kollektivavtalet, t ex i form av betald ledighet, pensionsavsattning
eller i kontant ion.
Kommunal är sammankallande part i arbetsgruppen som ska verka och
presentera ett eventuellt f5rs1ag pa model! fir arbetstidskonto under
avtalsperioden
Sammankaliande: Kommunal
Parter: Arbetsgivaraiiiansen, Vision, AkademikerfOrbunden
Ledaravtalet.

Bransch Vârd och Omsorg ska delta i en fOr a!!a branschkommittéer mom
Arbetsgivaraiiiansen gemensam arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska under fOrsta
halvan av 2021, ta fram en arbetsp!an samt material fi5r hur Ledaravtalet sâ
smidigt som mOj ligt ska implementeras I Arbetsgivaralliansens medlemmars
lonebiidning.

§4 Partsgemensamt information av Samverkansavtalet
Parterna ska under vàren!sommaren 2021 planera in partsgemensamma mOten
fOr aft arbeta fram en informationspian fi5r aft stärka fOrstâelsen och
tiilampningen av Samverkansavtalet
Sammankallande: Arbetsgivaral!iansen
Parter: Sveriges LäkarfOrbund, Kommunal, Vision, VârdfOrbundet,

Akademikerfdrbunden
§5 Partsgemensam syn om Akademisk specialisttjänstgoring, AST
Arbetsgivaralliansen och Várdffirbundet ar Overens om aft tiiigàngen pa
specialistutbildade sjukskOterskor är viktig for framtidens yard. For att mOta
vârdens behov av raft kompetens är det viktigt aft fler sjukskOterskor genomgâr
specialistutbildning. Med fler specialistsj ukskOterskor kan verksamhetema
bade mOta várdens behov och sakerställa en yard av hog kvalitet.
Specialistutbildning mom ramen fOr anstaiiningen ökar arbetsgivarens
aftraktivitet och bidrar till aft den egna kompetensfOrsOrjningen kan säkras.
SjukskOterskor som utbildas till specialister bidrar till aft utveckla
verksamheten bade under studietiden och efter avslutad utbildning.
Specialistutbildning är dessutom en tydlig karriarvag fOr medarbetaren som ger
mOjlighet bade att kompetensutvecklas och vara deiaktig i vârdens utveckling.
Specialisering bidrar även till aft säkerställa aftraktiviteten hos yrket.
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Parterna är överens om att det är verksamhetens ffirutsattningar samt nuvarande
eller kommande behov av specialistutbildade sjuksköterskor som styr om
arbetsgivaren erbjuder utbildningsanstallning. Möj lighet till
utbildningsanstallning fOrs i dialog med chef vid ett medarbetarsamtal.

Arbetsgivaralliansen och Vârdflrbundet ska árligen folja upp hur antalet
specialistsjukskoterskor i verksamheterna ökar med start váren 2022.
Följande galler fOr sjuksköterska som utbildar sig till
specialistsjuksköterska
Infor utbildningen
Utbildning till specialist sker mom ramen fOr en tillsvidareanstallning som
sjuksköterska. For att arbetsgivaren ska erbjuda utbildningsanstallning krävs aft
medarbetaren blivit antagen pa specialistutbildning. Tjansten omfattas av det
fOr branschen vid vane tidpunkt gallande centrala kollektivavtalet samt

aktuella lokala kollektivavtal.
Under pãgãende utbildning
Medarbetare bibeháller samtliga anstallningsfOrmáner under den tid som
utbildningen pâgâr. Om AST innebär deltidsstudier flr1äggs resterande
arbetstidsutrymme som tjanstgOrande sjukskOterska vid av arbetsgivaren
tilidelad arbetsplats mom ramen fOr anstallningsavtalet. MánadslOn betalas Ut
bade fr den kliniska tjanstgoringsdelen och fOr studiedelen. Medarbetaren
ingâr i den ârliga lönerevisionen i enlighet med gallande kollektivavtal.
Medarbetaren erhàller utOver iOn ocksâ ersattning fOr studielitteratur. Under
ferietid tjanstgOr medarbetaren som ordinarie sjukskOterska, med den
sysselsattningsgrad som anges i anstallningsavtalet.
Efter genomford utbildning
Medarbetare ges fOrutsattningar att erhálla tjänst som speciaiistsjukskoterska sa
snart mOjlighet finns och därmed mOjlighet aft samtala om iOn och arbetets

inneháli.
Om tillsvidareanstalld medarbetare avbryter utbildningen ellen av annan
anledning saknar mOjlighet aft fOlja studieplanen fOr AST àtergâr medarbetaren
till den sysselsattningsgrad som anges i anstallningsavtalet.

§6 Partsgemensamt arbete om forutsättningar fOr lokalt fackligt arbete
FOr att mOjliggOra lokal samverkan och uppfOijning av avtalens intention
behOvs lokala fackliga fc5reträdare. Lokala fackliga fcSreträdare máste ges goda
fOrutsattningar och vilikor aft kuima utfOra sift uppdrag pa eft bra sätt, som
tiliser sàväi medlemmarnas som verksamhetens behov. Parterna ska under
avtalsperioden gemensamt se Over fdrutsattningarna fOr aft ta pa sig och verka i
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rollen som fackligt fc5rtroendeva1d och utreda hur partema kan underlätta ett
ökat uttag av facklig tid fOr lokala fackliga fOreträdare.

Sammankallande: Lakarförbundet
Parter: Arbetsgivaralliansen, Kommunal, Vision, Akademikerna

§7 Andrad lagstiftning
Om Socialfdrsakringsbalken, annan sociallagstiftning, arbetsrattslig
lagstiftning, annan lag eller rattspraxis fOrändras under avtalsperioden och
sádan ftSrandring berör bestammelser i avtalet om allmänna anstallningsvillkor,
ska bestammelserna anpassas härefter. Parterna ar vidare överens om aft detta
görs genom aft Arbetsgivaralliansen tar fram fc5rs1ag till ftrandringar.

§8 Giltighetstid
Detta avtal galler fran och med den 1 maj 2020 till och med den 30 april 2023.
For tiden efter 30 april 2023 galler avtalet med sju dagars uppsagningstid.
§ 8 Avslut

Forhandlingarna fOrkiarades avslutade 2020-12-07

Avtalet är preliminart i avvaktan pa formeilt godkannande i de organisationer
där sà krävs samt Branschkommitté Várd och Omsorg.

Jny Stake Fredriksson

He di Nousiainen

Sofia Rydgen

taIe

Fredrik Nilsson
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Nikias Pettersson
'
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Marie Boström
*)

AkademikerIOrbunden meddelar aft AkademikerfOrbundet SSR och Sveriges
PsykologfOrbund är kontaktfOrbund fOr AkademikerfOrbunden. Med
Akademikerfdrbunden avses:
AkademikerfOrbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet
Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter, Sveriges
Ingenjorer, Sveriges Psykologfdrbund, Sveriges Skolledarfdrbund, Sveriges
Universitetslärare och forskare och Sveriges Veterinärfdrbund
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Bilaga 1 Andringar avseende allmänna anstallningsvillkor
§2
Mom 2:1

Anstallning

Förtydligande
Om en arbetstagare haft en kombination av allmän visstidsanstallning och
vikariat i sammanlagt mer an 3 àr under en5-ârs period övergár anstallningen
till en tillsvidare anstallning

Anmarkning
Tidsbegransad anstallning i form av allmän visstidsanstallning och vikariat
kan under en 5 -ársperiod uppgá till maximalt 2 ár av varje slag i enlighet
med 5 § LAS, dock enligt stycket ovan aldrig mer an tre âr sammanlagt.

§5 Obekväm arbetstid, jour och beredskap
Mom. 2

Beredskap

Med beredskap avses den tid utanför ordinarie arbetstid dâ arbetstagaren har
skyldighet aft vara anträffbar fOr aft vid behov och utan dröjsmâl kunna utföra
arbete pa arbetsstället eller om mojligt pa distans.
Text flyttad fran Mom 2 femte stycket

Beredskap bör fOrekomma endast i den omfattning som är absolut nodvandig.
Beredskapstjanst ska fdrdelas sá aft den inte oskaligt belastar en enskild
arbetstagare.
Mom 2:1
Ny text och tillagg efter första stycket

Beredskapsersattning erhálls inte fr tid dâ arbete utfOrts och overtidsersattning
betalats.
For arbetad tid under beredskap utges Overtidsersattning, oavsett
tjanstgoringsgrad, enligt kollektivavtal om inte arbetsgivaren och arbetstagaren
träffat särskild överenskommelse om ersattning fOr övertid. FOr stOrning som
inte innebär inställelse pa arbetsplatsen utges ersattning fOr faktiskt utfOrd
arbetstid. Flera korta arbetstillfállen under eft beredskapspass far
sammanräknas. Vid berakning av langden av utfOrt arbete under ett
beredskapspass medraknas varje pâbOrjad halvtimme
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For ersattning vid fysisk inställelse pa arbetsstället se Mom 2:2
Mom. 2:2

Minsta tid for overtidsberakning

Vid pákallad inställelse pa arbetsstället betalas overtidsersattning for den
arbetade tiden, dock minst tre timmar. Ersattning for resekostnad i anslutning
till sâdan instä!lelse betalas ocksá.
I arbetad tid inräknas restid for inställelse. Ersattning fOr arbetad tid under
beredskap utbetalas i pengar, om inte arbetstagaren och arbetsgivaren har
kommit överens om ersattning i ledig tid (i enlighet med § 6 Mom 2:1
overtidskompensation)

Mom 3 Jourtid
Text flyttat fran Mom 3:2 andra stycket

Jour bOr forekomma endast i den omfattning som är absolut nodvandig.
Jourtid ska fOrdelas sá att den inte oskaligt belastar en enskild arbetstagare.
Mom 3:1
Tillagg efter fdrsta stycket

For arbetad tid under jour utges overtidsersattning, oavsett
tjanstgoringsgrad, enhigt kollektivavtal om inte arbetsgivaren och arbetstagaren
träffat särskild överenskommelse om ersattning for övertid.
§6

Overtidskompensation

Mom. 3 Rätt till annan kompensation
Tillägg efter fOrsta stycket

Om sâdan Overenskommelse sker under pâgâende anstallning ska
Overenskommelse vara skrifthig i form av bilaga till anstallningsavtalet. Av
Overenskommelsen ska framgá hur medarbetaren kompenseras fOr
Overtidsarbete samt att den är uppsagningsbar och hur den sags upp.
Formkraven fOr Overenskommelsen ska vara uppf'11da for aft
Overenskommelsens i sin helhet ska vara giltig.
Sàdan Overenskommelse galler tillsvidare och kan revideras vid kommande
semesterâr. Part som vill att Overenskommelsen ska upphOra ska underrätta den
andra parten senast tvá mànader dessfOrinnan.

§9 Semester
Mom 1 Allmänna bestämmelser
Tillägg
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Arbetsgivaren ska, om mojligt, underrätta arbetstagaren om fOrlaggning av
semesterledigheten senast tre mánader (senast tvá mánader enhigt
semesterlagen) fOre huvudsemesterns början. For aft detta ska vara mOjligt ska
arbetstagaren ska inkomma med ansOkan senast 4 mánader ilman
huvudsemesterns bOrj an.
1O Sjuklön
Mom 4:2 Sjukdom t o m 14:e kalenderdagen per sjukdomsperiod

Tillagg och fbrtydligande karens fOr timavlönade

For arbetstagare med timlOn utgOr karensavdrag 20% av genomsnittlig
veckoarbetstid. Den genomsnittliga veckoarbetstiden beräknas utifrân eft snitt
Over foregáende mànad
Anmarkning
Om arbete inte genomfdrts fc5regáende mânad ska det beräknas utifrán ett sniff
pa den mànad som arbete utIdrts.
§ 11

Mom. 1

Föräldralön
Ny text stycke 2

En £Orutsattning fOr rätt till fdraldralOn är aft fOraldraledigheten tas Ut hela
dagar och mânader.
Ledighet
§12
Mom 1 Ny formulering med ny text och ny anmarkning

Ledighet med iOn kan beviljas i regel endast fOr en del av arbetsdag
I särskilda fall kan arbetsgivaren bevilj a ledighet fOr en eller flera dagar, t ex
vid hastigt pákommande sjukdom hos nära anhorig eller vid nära anhOrigs
bortgâng samt begravning, gravsattning och bouppteckning.
Med nära anhOrig avses exempelvis partner, sambo, barn, barnbarn, fliraldrar,
syskon, svärfc5räidrar, mor- och farfdräldrar.

BesOk pa bammorskemottagning fOr bâda fOräldrarna kan fâ ske pa arbetstid
när verksamheten sá tiliáter.
§ 13 Uppsagning

Mom. 1 Uppsagning fran arbetstagarens sida
Mom. 1:1 Uppsagningstid
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Arbetstagare ska tillampa uppsagningstidema i LAS (bilaga 3) om inte annat
fOljer av det enskilda ansta!lningsavtalet.

Anstallningstidens langd beräknas enligt 3 § LAS.

Mom 1:2 Vid tidsbegransad anstallning

Vid en tidsbegransad anstallning är uppsagningstiden fOr arbetstagaren en
mânad om inte arbetsgivaren och arbetstagaren bar kommit överens om annat.
Mom. 2 Uppsagning fran arbetsgivarens sida
Mom. 2:1 Uppsagningstid

Vid uppsägning av arbetstagare galler uppsagningstiderna i LAS (bilaga 3) om
inte annat foljer av det enskilda anstallningsavtalet eller mom. 2:3.
Anmarkning:

Overenskommelse om annan uppsagningstid fOr arbetstagaren far inte vara
sämre an vad LAS ftSreskriver.

Anstallningstidens langd beräknas enligt 3 § LAS.

For en tidsbegransad anstallning är uppsagningstiden vid uppsägning fran
arbetsgivaren en mánad, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren bar kommit
överens om aimat.
Mom. 2:6 Tas borl i sin heihet
Arbetstagarens anstallning upphor utan uppsägning vid utgàngen av den mânad
ban eller hon fyller 67 ár. Arbetsgivaren behöver inte Iämna underrättelse
enhigt 33 § LAS.

LONEAVTAL 2020 2023
-

Utöver vad som anges nedan är parterna överens om aft uppdatera löneavtalet
utifrân nya datum och ârtal som fOijer av loneoversynen och kollektivavtalets
giltighetstid
1 Allmänt
1.1 Utgängspunkter
Tillägg till forsta meningen ny text
Det ska vara mojligt for arbetstagare att göra lönekarriär genom bela yrkeslivet

Efter fjärde stycket ny text
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Vid nyanstailning ska arbetstagarens tidigare utbildning och erfarenheter
beaktas i lonesattningshanseende. Lönen ska sättas utifrân arbetsgivarens
befintliga lönestruktur.
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Bilaga 2
Ledaravtalet
Chefen är i sin roll som arbetsiedare arbetsgivarens representant pa
arbetsplatsen. Det fiirutsätts därför att chefen är lojal med arbetsgivaren och
tilivaratar dennes intressen.
Chef är den som, oavsett titel och nivâ, fOreträder arbetsgivaren och leder
funktion, verksamhet och/eller medarbetare.
Chefsrollen innebär krävande och kvalificerade arbetsuppgifter. For att fá
lángsiktigt hâllbara chefer är tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och
uppbackning fran organisationen en fc5rutsattning.
Relationen mellan Arbetsgivaralliansen och Ledarna praglas av aft Ledarna är
en organisation fr chefer och lOsningar pa eventuella tvister mellan parterna
inriktas pa àtgärder som starker tilliten mellan parterna.
Avtalets omfattning
Detta avtal omfattar medlemmar i Ledarna som utgor arbetsgivarens
threträdare vid arbetsplatser i verksamheter/organisationer som är anslutna till
Arbetsgivaralliansens branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska
Organisationer.
Enskild överenskommelse (dispositivitet)

Chef som omfattas av detta avtal kan träffa enskild individ- och
verksamhetsanpassad Overenskommelse med arbetsgivaren om andra villkor
utan hinder av det allmänna villkorsavtalet. Sádan overenskommelse skall vara
skriftlig och sarskilt redovisa vilikoren.
Vilikoren i den enskilda Overenskommelsen galler tills vidare och kan
revideras vid nästa lonedialogstilffiulle.
En part som vill aft vilikoren ska upphOra ska underrätta den andre parten
senast en mánad fOre lOnedialogstillf11et. Fran lOnedialogstillffillet galler i sâ
fall de allmänna vilikor som har Overenskommits mellan de centrala parterna.
Den enskilda overenskommelsen far inte strida mot tvingande lagstiftning.
Avtal om lonebildning i organisationen/verksamheten
Utgãngspunkter
Lonebildningsprocessen ska utgá fran organisationens ekonomiska
fOrutsattningar och chefens bidrag till denna utveckling. Den individbaserade
lonesattningen bidrar till att sambandet mellan verksamhetens mM, den egna
utvecklingen, insatsen och lOnen blir tydlig. pa det viset kan lOnen bli en
drivkraft i den egna prestationen och darigenom positivt paverka bade
verksamhetens utveckling och den egna loneutvecklingen.
Lonebildningsprocessen bygger pa dialog mellan chef och närmast Overordnad
chef. I dialogen är kompetens och resultat viktiga begrepp. Organisationens
verksamhetsidé och ma! länkas samman med personlig utveckling och
loneutveckling. LOn och andra fc5rmaner kopplas till prestation, maluppfyllelse

och hur chefen leder verksamhet och medarbetare.
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Lonebildningsprocessen ska vara transparent, tydlig och känd i
verksamheten!organisationen. Processen definieras i verksamhetens lonepolicy.
Det stalls hoga krav pa chefer och de máste i sin tur ha realistiska
f'örutsattningar fOr att framgángsrikt kunna hantera sitt uppdrag. En dialog
mellan chef och närmast överordnad chef kring uppdrag och forutsattningar
syftar till aft skapa hállbara chefer vilket gynnar verksamhet, medarbetare och
chefen själv. Deima dialog bör fOras i samband med
utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet.
Kompetensutvecklingens betydelse
For aft mOta kvalitetskrav och branschens utveckling kravs ett mâlmedvetet
arbete med aft utveckla kompetensen mom verksamheten. Chefernas kunnande,
personliga engagemang och utveckling har avgOrande betydelse. Alla chefer
ska, efter behov, ges mojlighet och utrymme till kompetensutveckling i arbetet.
Kompetensutveckling är en viktig faktor i lonebildningsprocessen.
Arbetsgivare och chefen har eft gemensamt ansvar fOr chefens
kompetensutveckling och det är nodvandigt aft arbetsgivaren avsätter
erforderliga resurser fOr detta.
Den interna dialogen om kompetensutveckling är en viktig grund fr
utvecklingen av chefernas och organisationens samlade kompetens. MM fOr
individuell kompetensutveckling ska sättas. Dialogen kan fOras vid till exempel
planerings- eller utvecklingssamtal /medarbetarsamtal, där mM fOr individuell
kompetensutveckling sätts.
Lön och loneutveckling
Den árliga lOneprocessen bygger pa dialog mellan chef och närmast
Overordnad chef LOn och lonesattning ska stOdja organisationens
máluppfyllnad och utveckling. LOn sätts därfOr utifrân chefens prestation och
máluppfyllelse.
Närmaste Overordnad, lOnesättande chef, är den som bar bäst kunskap om
chefens kompetens och prestationer. Det är därfdr viktigt aft lOnesättande chef
bar befogenhet aft genomfora dialogen.
Tidplan fOr den ârliga lOneprocessen, utvecklingssamtal/medarbetarsamtal
samt lOnesamtal omfattas av de intentioner som áterfinns i Samverkansavtal
mellan Arbetsgivaralliansen LO, PTK.
LOnerevision ska ske minst en gang per âr. LOnerevisionstillThilena fOr chefer
kan fc5rlaggas till personligt Overenskomna tidpunkter. Kommer chef och
organisationen inte Overens ska lOnerevision ske enligt respektive
branschavtals tidpunkt fOr lOnerevision.
LOneprocessen är en standigt pâgáende process som sträcker sig Over hela ret.
Loneprocessen ska kopplas till organisationens Overgripande mM som bryts
ned pa individnivá sá aft loneprocessen blir transparent, fc5rstâelig och känd fOr
alla. Rätt tillampat kan defta avtal bidra till utveckling av sâväl organisation
som ledarskap. FOljande steg skapar grund fOr en sâdan loneprocess.
-

Steg 1 Förutsättningar
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Lönen ska vara individuell och differentierad. Lonepolicy, löneavtal,
lönekriterier samt organisationens ekonomiska- och marknadsmassiga
£Orutsattningar skapar en nulagesbild som ska vara känd fOr alla infOr den
kommande lonesattningen. Chefens egen nulagesbeskrivning kompletterar
denna analys.
Foraldralediga och sjukskrivna ska erbjudas
utvecklingssamtal/medarbetarsamtal, och omfattas av loneoversynen samt
erbj udas lönesamtal.
Steg 2 Utvecklingssamtallmedarbetarsamtai

Alla chefer ska ha minst ett utvecklingssamtal/medarbetarsamtal per ir med sin
lönesättande chef I detta samtal diskuteras fOrutsattningar, mâlbild samt
kompetensutveckling. Chefens individuella ma! och kompetensutveckling ska
dokumenteras.
Steg 3 Kontinuerlig uppföljning

Forandringar i omvarlden skapar behov av att ofta fOija upp och eventuelit
korrigera den mâlbild och de mâl som satts upp. Varje chef ska beredas tiliffihle
till kontinuerlig uppfOljning med lönesättande chef.
Steg 4 Bedomning

Inför lonesamtalet ska lönesättande chef gora en bedomning av chefens
prestation under àret. Detta fOr att kunna sätta ion utifrAn det resultat och den
mâluppfylielse som skett under áret. Organisationens lonepolicy, lonekriterier
samt lOnesättande chefens bedomning fran
utvecklingssamtal/medarbetarsamtal och den kontinuerliga uppfolj ningen utgOr
underlag. Motsvarande förberedelse gors även av den chef som ska bli lOnesatt.
Steg 5 Lönesamtal

I lonesamtalet ska en dialog fOras mellan chef och lOnesättande chef kring árets
arbetsinsats, utifrân steg 4. I samtalet ska chefens lOnenivá och lOneutveckling
diskuteras. Lönesättande chef lämnar och motiverar sitt fcSrslag till fly iOn. Ny
iOn faststäiis skriftligen och undertecknas av bâda parter.
FOr chef som inte erbjudits nágon eller märkbart lag lOneOkning ska särskiida
samtal fdras om chefens fOrutsattningar for arbetsuppgifiema, behov av
kompetenshoj ande insatser elier andra átgarder. En personlig utveckiingspian

ska da upprattas.
Steg 6 Utvärdering
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Loneprocessen kräver standig utveckling. En gemensam utvardering i syfte aft
fc5rbättra löneprocessen ska genomfdras árligen. Resultatet bildar en plattform
for kommande àrs lOneprocess. Utvarderingen ska genomftras mellan chef och
lOnesättande chef eller i forum fOr chefsfrágor eller motsvarande.
Förhandlingsordning
Lonedialog och lokal fdrhandling

LOnefrâgan bOr lOsas i samband med lOnesamtalet.
Vid oenighet i lOnesamtalet kan Ledarna konsulteras och en Overlaggning kan
begaras. Sádan Overlaggning ska pâkallas
14 dagar fran genomfort

mom

lOnesamtal.
Om endera parten sâ Onskar och ärendet galler lOneprocessen kan frâgan
behandlas direkt i lokal forhandling utan fregàende Overlaggning. FOrhandling
ska upptas senast tre veckor efter pâkallandet.
Vid oenighet bOr de centrala parterna konsulteras beträffande tillampningen av
avtalet innan lokal forhandling avslutas. Inriktning är aft central fOrhandling
inte ska behOva tiligripas.
I organisationer där lokal tillampningsOverenskommelse har träffats
Overlämnar arbetsgivaren resultatet pa de individuella lOnerna i den ordning
som de lokala parterna bar kommit Overens om.
Central fOrhandling
Kan de lokala partema inte enas vid lokal fdrhandling kan central f?irhandling
pãkallas.

Central forhandling ska pâkallas senast tre veckor fran den dagen lokal
fOrhandling fOrkiarats avslutad.
Lönenämnd

Kan partema inte enas vid central forhandling kan frâgan hänskjutas till
Nämnden fOr lOnefrágor fOr utlátande. Defta ska ske senast tre veckor efter aft
den centrala fOrhandlingen avslutats. Nämnden bar tvá manader pa sig aft avge
utlatande i tvistefrâga som uppkommit i defta avtal
Preskription

Part som inte iakttar fristerna ovan fOrlorar rätten aft fOra frâgan vidare och
arbetsgivaren bar därmed raft aft fastställa lOnerna.

Fredsplikt
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Detta avtal om lonebildning innebär aft fredsplikt galler fOr sáväl de lokala som
centrala parterna fOr de frâgor som regleras i detta avtal.
Om överenskommelse om de individuella lönerna inte har kunnat uppnáS vid
central fdrhandling far Arbetsgivaralliansen eller Ledarna besluta aft
fredsplikten upphor vid den organisation eller del av organisation som
ffirhandlingen omfattar. Besked härom ska omgàende lämnas till
Arbetsgivaralliansen och Ledarna.
Part fAr inte varsla eller tiligripa stridsAtgard fOr organisation eller del därav
innan frAgan har hänskjutits till Nämnden fOr lonefrAgor och dess utlAtande
delgivits parterna.
Varsel om konfliktAtgarder ska fOr att vara giltiga ha utifirdats av Ledarnas
forbundsstyrelse eller Arbetsgivaralliansens berörda styrelse.
I ovrigt tillampas konfliktregler enligt gallande lagstiftning och avtal.
Nämnden for lonefrAgor

Nämnden fOr lonefrAgor bestAr av f'ra ledamöter, varav Arbetsgivaralliansen
och Ledarna utser tvA ledamöter var samt var sin sekreterare.
Om nämnden är ense kan den fungera som skiljenänmd med en av nämnden
utsedd opartisk ordfOrande.
Uppsägning

Detta avtal galler frAn 2020-01-01 och tillsvidare med en omsesidig
uppsagningstid pA tre mAnader.

