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1 
	

Parterna traffar avtal om loner och allmdnna anstall- 
ningsvillkor for perioden 2017-06-01 —2020-05-31 
enligt nedan. 

	

§ 2 	 Loner 
Parterna traffar loneavtal enligt bilaga 1. 

	

§ 3 	 Allmanna anstallningsvillkor 
Partema är overens om att prolongera avtalet om 
allmatma anstallningsvillkor aft galla under 
avtalsperioden 2017-06-01--2020-05-31 med 
anclringar enligt bilaga 2. 



	

4 
	

Extra Pensionsaysattning 
Partema är overens om att infi5ra en extra 
pensionsaysattning till SAF-LO pensionen med 0,2 
procent 1 juni 2017 och 0,3 procent 1 juni 2019. 
Avsattningen anvands till en kompletterande premie 
enligt § 4a bestdrnmelse for Avtalspension SAF-LO. 

Sammanlagda aysattningen pd. extra pensionen under 
avtalsperioden Or 0,5 procent pA avtalsomradet 
och aft det Oven galler arbetstagare som är under 25 
dr. Arbetstagare som är yngre en 25 dr kan inte valja 
familjeskydd. 

	

§5 
	

Partema redigerar avtalstrycket under avtalsperioden 
med hansyn till fOranclringarna som gjorts. 

	

§6 
	

Avtalet om loner och allmanna anstallningsvillkor 
galler fOr tiden 1 juni 2017 — 31 maj 2020 

	

§7 
	

Detta avtal med tillhorande bilagor loch 2 galler 
frdn och med den 1 juni 2017 till och med den 31 
maj 2020. Avtalet kan sagas upp for tredje avtalsdret 
(1 juni 2019-31 maj 2020) under fOrutsattning aft 
avtalen f6r arbetare sagts upp for markessattande 
fOrbund Mom industrin. Sadan uppsagning ska ske 
senat den 30 november 2018. 

Efter det loper avtalet med en omsesidig 
uppsagningstid om sju dagar. 

Stockholm den 29 maj 2017 

For Almega Tjansteforbunden 
Vardepapper 

FOr Seko 

Stefan Lennstrom Fredrik Backstrom 



Bilaga 1 - Loneavtal 2017-2020 

1. Gemensamma partsuppfattningar 

Det är viktigt att tydliga mdl sdtts for foretagets verksamhet och for de 
anstallda. Foretagets chefer har ett sarskilt ansvar for aft mdl satts och 
aft uppfoljning av resultatet sker samt aft de anstallda utvecklas fdr 
aktuella och framtida arbetsuppgifter. Genom kompetensutveckling 
fOrbattras forutsattningarna for de anstallda aft bidra till aft 
verksamhetens mai. uppnds. 

Lonesattningen ska vara individuell och differentierad med hansyn till 
verksamhetens krav och arbetsuppgiftemas art och innehdll, 
individuell kompetens, duglighet samt uppnadda resultat i relation till 
satta mdl. Vid nyanstallning av personer med relevant yrkeserfarenhet 
ska deras begynnelselon sattas med beaktande av lonenivdn och 
lonestrukturen for motsvarande befattningshavare pd fOretaget. 

Grunden är harvid aft arbetsuppgifiema och kompetenskraven samt de 
mdl av sdval individuell som overgripande art som satts fOr 
verksamheten. Wien bor aven ayse utveckling mot okat personligt 
ansvar for de egna arbetsuppgiftema. 

Lonesattningsprinciper ska galla lika for kvinnor och man. 

2. Loneoversyn 

Lonerevisionstidpunkt är 1 juni 2017, 1 juni 2018 och 1 juni 2019. 

Loneutrymme for fordelning: 

- 	En pott om lagst 2,0 procent (2017), 2,0 procent (2018) och 2,0 procent 
(2019) stalls till de lokala partemas forfogande for fordelning vid 
lonerevisionstidpunkten. Utrymmet beraknas par de anstalldas fasta 
kontanta loner dagen fore aktuell revisionstidpunkt. 

Vid berakning av potten ska dock den lagsta mdnadslonen for 
heltidsanstalld arbetstagare, utgora 24 000 kr per manad 2017, 24 480 kr 
per manad 2018 samt 24 970 kr per manad 2019. Vid deltidsarbete i 
proportion dartill. 

- 	Enas inte de lokala partema om annat ska heltidsanstalld arbetstagare 
under avtalsperioden ha fatt en loneokning om minst 250 kr (2017), 255 kr 
(2018) samt 260 kr (2019). 

Lagsta utgdende mdnadslon for den som fyllt 20 dr ar per den 1 juni 
2017 19 418 kr, 1 juni 2018 19 806 kr och 1 juni 2019 20 262 kr. 



Beloppet ayser heltidsanstallda. For deltidsanstallda proportioneras 
beloppet ovan i forhallandet till tjanstgoringsgraden. 

Lokala parter kan enas om annan lagsta utgaende mAnadslon for 
arbetstagare som saknar yrkeserfarenhet. 
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Bilaga 2 - And ringar i avtalet om allmanna 
anstallningsvillkor 

Samtliga kronsatta tillagg i avtalet om allmanna anstallningsvillkor samt 
avtalets bilaga 1 raknas upp med 2,0 procent 1 juni 2017, 2,0 procent 1 juni 
2018, 2,0 procent 1 juni 2019. 

§ 13 Giltighetstid 

Paragrafen far foljande lydelse: 

Detta avtal med tillhorande bilagor loch 2 Oiler fran och med 
den 1 juni 2017 till och med den 31 maj 2020. 

Avtalet kan sagas upp fir tredje avtalsaret (1 juni 2019- 31 maj 2020) under 
fdrutsattning aft avtalen for arbetare sagt upp for markessattande forbund 
inom industrin. Sadan uppsagning ska ske senat den 30 november 2018. 

Efter det loper avtalet med en omsesidig uppsagningstid om sju dagar. 
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