
 
 
 

 

 

  

Teknikarbetsgivarna och Unionen 
 
AVTAL OM LÖNER 
 
Avtalets omfattning 
Om inte de lokala parterna kommer överens om annat tillämpas följande regler för 
tjänstemän som är medlemmar i Unionen som är anställda i företag anslutna till 
Teknikarbetsgivarna. 
 
Överenskommelse om lönerevision 
De lokala parterna ska med utgångspunkt från Teknikavtalets löneprinciper 
förhandla om lönerevisionen. Om inte de lokala parterna enas om annan tidpunkt, 
sker lönerevision årligen per den 1 april. 
 
Inledande förhandling 
De lokala parterna ska inledningsvis förhandla i syfte att komma överens om 
formerna för lönerevisionen. Förhandlingen bör omfatta:  
 
• tidplan och i vilken ordning olika sakfrågor behandlas 
• lokala lönekriterier och hur de används inom företaget 
• de ekonomiska förutsättningarna och utrymme för revisionen  
• former för information till chefer och tjänstemän 
• relevanta jämförelser av löneläget för individer och/eller grupper samt de 

prioriteringar som behövs 
• erfarenheter av tidigare lönerevisioner 
• formerna för lönesamtal 
• formerna för den avslutande förhandlingen 
• lämplig form för att efter avslutad förhandling meddela tjänstemännen de nya 
 lönerna 
 
De lokala parternas inledande förhandling syftar till att skapa en process där 
företagets lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft samt tjänstemännens 
uppnådda resultat, ansvar, kompetens och skicklighet knyts samman med den 
individuella löneutvecklingen. En grundval för förhandlingen är också företagets 
ekonomiska och marknadsmässiga situation. Det är viktigt att företaget och den 
lokala tjänstemannaparten skapar en gemensam bild av de ekonomiska 
förutsättningarna för lönerevisionen. 
 
Om de lokala parterna inte träffar annan överenskommelse ska en avstämning 
avseende tjänstemannens löneutveckling under avtalsperioden ske den 1 juni 2018 
respektive den 1 juni 2019 avseende envar av perioderna den 1 april 2017 t.o.m. 
den 1 juni 2018 respektive tiden därefter t.o.m. den 1 juni 2019. Löneökningen 
per månad för en heltidsanställd ska då uppgå till lägst 570 kronor respektive 300 
kronor. 
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Avslutande förhandling 
Efter att de individuella lönesamtalen och eventuella förstärkta lönesamtal 
genomförts ska de lokala parterna avsluta lönerevisionen i en förhandling. Utfallet 
av lönesamtalen ska redovisas enligt praxis på företaget eller överenskommelse 
mellan de lokala parterna. De lokala parterna ska särskilt inrikta sig på om de 
intentioner som diskuterats inför genomförandet av lönerevisionen har följts. De 
lokala parterna ska förhandla om vilka åtgärder som är lämpliga att vidta avseende 
tjänsteman med svag löneutveckling för att denne ska få en positiv löneutveck-
ling. De lokala parterna ska i samband med detta diskutera huruvida det kan 
finnas anledning att komma överens om att undanta tjänstemannen från den lägsta 
löneökningen. 
 
De lokala parterna ska eftersträva att i enighet slutföra lönerevisionen. 
 

Anmärkning 
I den avslutande förhandlingen kan de lokala parterna justera utfallet av de 
individuella lönesamtalen, men ska så långt det är möjligt undvika att göra 
förändringar som påverkar utfallet och resultatet av de individuella löne-
samtalen. 
 
När de lokala parterna kommer överens om lönerevisionerna innebär det inte 
att tjänstemännens individuella löner är reglerade genom kollektivavtal. På 
sedvanligt sätt ska tjänstemannalönerna alltid anses vara individuellt 
bestämda. 
 
Underlag som åberopas ska hållas tillgängliga för motparten 
 
Om lokal part så önskar kan centrala parter genomföra rådgivande 
lönekonsultationer.  

 
Individuella lönesamtal 
Syftet med lönesamtal är att ge chefen och tjänstemannen möjlighet att diskutera 
lönesättningen, grunderna för densamma, vad som krävs av tjänstemannen och 
vad denne kan göra för att påverka lönen. 
 
Om de lokala parterna inte enats om annat bör lönesamtalen ske enligt en på 
förhand bestämd struktur. 
 
Lönesättande chef och berörd tjänsteman ska vara väl förberedda vad gäller 
kriterier för lönesättningen samt samtalets form och innehåll och har ett 
gemensamt ansvar för lönesamtalet. Före samtalet bör de därför ha gått igenom 
vilka frågor som kommer att behandlas under samtalet.  
 
En förutsättning för de individuella samtalen är att lönesättande chef och 
tjänstemannen konstruktivt och med ömsesidig förståelse anstränger sig så långt 
det är möjligt och rimligt att komma överens. På det sättet kan man undvika att 
saken i onödan förs till ett förstärkt lönesamtal. 
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Förstärkt lönesamtal 
Tjänstemannen har, efter det individuella lönesamtalet, möjlighet att hos den 
lokala tjänstemannaparten vid företaget göra framställning om att tjänstemanna-
parten ska begära ett förstärkt lönesamtal. Om den lokala tjänstemannaparten vid 
företaget begär förstärkt lönesamtal ska tjänstemannen underrätta den löne-
sättande chefen om detta. Ett förstärkt lönesamtal sker under medverkan av den 
lokala tjänstemannaparten vid företaget.  
 
Förhandlingsordning 
I det fall de lokala parterna inte är överens om lönerevisionen har lokal part rätt att 
föra frågan till central förhandling inom två veckor efter avslutad lokal förhand-
ling. I det fall inte heller de centrala parterna kan träffa överenskommelse i 
ärendet har central part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till Löne-
nämnden Teknikarbetsgivarna-Unionen. Lönenämnden består av två 
representanter för Teknikarbetsgivarna och två representanter för Unionen. En av 
representanterna för Teknikarbetsgivarna skall vara ordförande och en av 
representanterna för Unionen vice ordförande. 
 
För lönenämnden gäller följande. 
 
Lönerna för gruppen tjänstemän som är medlemmar i Unionen vid företaget under 
avtalsperioden ska öka med 6,0 procent, om de lokala parterna inte enats om 
annat. Avstämningen ska göras på kollektiv nivå.  
 
Har inte de lokala parterna enats om annat och omfattar avtalsperioden flera 
lönerevisioner ska procentsatsen för avtalsperioden delas med antalet revisioner 
och gälla för envar revision. Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram 
om plus/minus en tredjedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan 
flera lönerevisioner. 
 
Vidare ska lönen för en heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år, efter 
lönerevision år 2017, 2018 respektive 2019 uppgå till lägst 17 580 kr, 17 931 kr 
respektive 18 290 kr. För en heltidsanställd tjänsteman med ett års 
sammanhängande anställning vid företaget ska lönen uppgå till minst 18 768 kr 
2017, 19 143 kr 2018 och 19 526 kr 2019. Lägre lön kan tillämpas under tolv 
månader om de lokala parterna träffar sådan överenskommelse. 
 
Lägre lön kan tillämpas under tolv månader om de lokala parterna träffar sådan 
överenskommelse. 
 

Anmärkning  
Förhandlingsordningen är beträffande lokal och central förhandling samt 
lönenämnd inte dispositiv för de lokala parterna. Lägsta lönerna är inte 
dispositiva på annat sätt än som framgår av avtalstexten. 
 
En tjänsteman vars lön revideras i tiden mellan två lönerevisioner undantas 
helt från den senare revisionen av de två, om inte tjänstemannen och 
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arbetsgivaren kommer överens om annat. Med lönerevisioner avses här 
lönerevisioner enligt det centrala löneavtalet eller lönerevisioner enligt lokala 
överenskommelser som träffats med stöd av det centrala löneavtalet. 
 
Angående avtalsvärdet under perioden gäller följande. Om de lokala parterna 
kommer överens om att en eller flera revisioner ska ha ett högre eller lägre 
värde än den procentsats som gäller för avtalsperioden delat med antalet 
revisioner, innebär det i sig inte att löneavtalsvärdet för avtalsperioden ökar 
eller minskar i motsvarande mån. Det innebär alltså att parterna i 
efterföljande revisioner kan åberopa det sammanlagda avtalsvärdet med 
avräkning för det högre eller lägre värde man enats om för en eller flera 
tidigare revisioner. Det bör dock observeras att de lokala parterna med 
bindande verkan kan träffa överenskommelse om ett högre eller lägre 
sammanlagt löneavtalsvärde för avtalsperioden. 
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Nedan följer den partsgemensamma avtalsinformation som 
Teknikarbetsgivarna och Unionen formulerade efter Avtal 2016. Då löneavtalet 
är oförändrat och då det är de centrala parternas erfarenhet att den 
partsgemensamma avtalsinformationen varit användbar för de lokala parterna 
inkluderas den i sin helhet i 2017 års avtalsinformation 

Partsgemensam avtalsinformation gällande det nya 
löneavtalet mellan Unionen och Teknikarbetsgivarna 
 
Det nya löneavtalet innehåller varken pott eller översyn utan bygger på en 
utvecklad lokal process med individuella lönesamtal mellan respektive chef och 
tjänsteman. Därutöver innebär löneavtalet att de lokala parterna ska ha en 
inledande förhandling inför lönesamtalen och en avslutande förhandling efter att 
samtalen genomförts. Avtalet preciserar också på ett bättre sätt de lokala parternas 
arbete med lönerevisionen. Det är lämpligt att protokoll upprättas från dessa 
lokala förhandlingar, på samma sätt som vanligen sker vid andra lokala 
förhandlingar.  
 
Det finns inget centralt fastställt löneutrymme och avtalet möjliggör lokala 
överenskommelser om vilken nivå som ska gälla. Lönerevisionsdatum är årligen 
den 1 april, om inte de lokala parterna enas om annat. Med lönerevisionsdatum 
avses att de lokala parternas inledande förhandlingar och därefter de individuella 
lönesamtalen ska genomföras i anslutning till dessa datum samt att de 
löneökningar som fastställs ska gälla från dessa datum om de lokala parterna inte 
enas om annat. Avtalet innehåller en stupstocksreglering som anger vad som 
gäller om parterna inte kommer överens och tvisten tas till Lönenämnden 
Teknikarbetsgivarna-Unionen. Avtalet beskrivs utförligt i de följande avsnitten. 

De lokala parternas inledande förhandling 
Före det att lönesamtalen mellan chef och medarbetare genomförs, ska de lokala 
parterna förhandla i syfte att komma överens om formerna för lönerevisionen. 
Löneprinciperna i Teknikavtalet är utgångspunkt för lönerevisionen.  
 
I löneavtalet har de frågor som bör ingå i den inledande förhandlingen 
sammanfattats i ett antal punkter. Partena ska förhandla om 

 
• tidplan och i vilken ordning olika sakfrågor behandlas 
• lokala lönekriterier och hur de används inom företaget 
• de ekonomiska förutsättningarna och utrymme för revisionen  
• former för information till chefer och tjänstemän 
• relevanta jämförelser av löneläget för individer och/eller grupper samt 

de prioriteringar som behövs 
• erfarenheter av tidigare lönerevisioner 
• formerna för lönesamtal 
• formerna för den avslutande förhandlingen 
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• lämplig form för att efter avslutad förhandling meddela tjänstemännen 
de nya lönerna 

 
De lokala parternas inledande förhandling syftar till att skapa en process där 
företagets lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft samt tjänstemännens 
uppnådda resultat, ansvar, kompetens och skicklighet knyts samman med den 
individuella löneutvecklingen. En grundval för förhandlingen är också företagets 
ekonomiska och marknadsmässiga situation. Att detta diskuteras på ett sakligt sätt 
mellan de lokala parterna gör att förhandlingarna förs utifrån realistiska 
förväntningar och att parterna i möjligaste mån utgår från en gemensam bild när 
lönerevisionen genomförs. 
 
Syftet är att parterna ska komma överens i den inledande förhandlingen. För att 
detta ska vara möjligt bör man undvika att ge sig in i detaljdiskussioner och fastna 
i formfrågor. Det finns inte något krav på lokala överenskommelser, men parterna 
ska genom konstruktivt utbyte av synpunkter genomlysa de frågor som är av 
betydelse för lönerevisionens genomförande. Om intentionerna mellan parterna är 
tydliggjorda i de inledande förhandlingarna torde det innebära att 
förutsättningarna för att parterna att inte behöver göra justeringar i de avslutande 
förhandlingarna är goda.  
 
I en anmärkning till avtalet har parterna skrivit in den princip som gäller enligt 
MBL, dvs. att underlag (handlingar) som någon av de lokala parterna åberopar ska 
göras tillgängliga för motparten. Det är alltså inte någon ny förpliktelse utan en 
påminnelse om vad som gäller. Det är dock mycket viktigt att påpeka att åberopat 
material kan utgöra företagshemligheter för vilka sekretess gäller eller material 
som av andra skäl omfattas av tystnadsplikt, t.ex. uppgifter som kan vara 
marknadspåverkande för aktiekurser. Skrivningen innebär inte att sådana 
uppgifter ska göras tillgängliga i vidare omfattning än vad som gäller enligt MBL 
och de fackliga företrädare som fått del av uppgifterna måste oftast hålla 
uppgifterna hemliga.  

Tjänstemän vars lön revideras mellan två lönerevisioner 
I en anmärkning till förhandlingsordningen framgår att tjänstemän vars löner 
revideras i tiden mellan två revisioner ska undantas från den senare av de två 
revisionerna. Det innebär att om en tjänsteman får en ny lön en tid efter 
lönerevisionen, ska den nya lönen anses satt i nästkommande revisions nivå och 
att tjänstemannen är undantagen från den lönerevisionen. I detta sammanhang kan 
nämnas att avlösen av exempelvis en bilförmån inte ses som en sådan ny lön som 
ska undantas. Parterna är överens om att det är lämpligt att det dokumenteras att 
lönen är satt i nästa lönerevisions nivå. Det är en stark rekommendation men det 
är inte något formkrav, dvs. den effekten uppstår oavsett dokumentation. En viktig 
sak att komma ihåg är att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra lönen och att 
tjänstemannen alltså kan tacka nej till en löneförändring mellan två 
lönerevisioner. Det vanliga är att en lönehöjning accepteras konkludent, dvs. tyst 
utan att den nya lönen uttryckligen accepteras men rättsligt är det alltid en 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannen. Det är alltså 

6 (10) 
 

 



 
 
 

 

 

  

avgörande att tjänstemannen förstår att han eller hon undantas från nästa 
lönerevision om den nya lönen accepteras. 

Individuella lönesamtal 
Det individuella lönesamtalet är en viktig del i det nya löneavtalet. 
 
Lönesättande chefer måste ta tydligt ansvar för lönesättningen och följa de 
grundprinciper och direktiv som gäller inom företagets verksamhet samt utgå från 
de intentioner som de lokala parterna kan ha enats om i den inledande 
förhandlingen. Samtidigt ska tjänstemannens uppnådda resultat, kompetens och 
skicklighet avspeglas i den individuella löneutvecklingen.  
 
För att lönesamtalet ska fungera väl måste den lönesättande chefen och den 
anställde vara väl förberedda vad gäller bedömningsfaktorer samt samtalets form 
och innehåll. Samtalen bör alltså ske efter en på förhand bestämd struktur och den 
lönesättande chefen och den anställde bör på förhand ha gått igenom vilka frågor 
som kommer att behandlas under samtalet. Både chef och anställd har ett 
gemensamt ansvar för lönesamtalet. Detta är självklarheter men har ändå uttryckts 
i avtalet. Även på företag där det inte finns någon klubb har medlemmar i 
Unionen rätt till individuella lönesamtal. 
 
Det förutsätts också att chefen och medarbetaren konstruktivt och med ömsesidig 
förståelse anstränger sig att komma överens. På det sättet kan man undvika att 
saken i onödan förs till ett förstärkt lönesamtal.  
 
Det finns naturligtvis inte något hinder för att lönesamtalet sker i flera steg. I 
många fall kan det vara lämpligt att göra på det sättet för att företaget ska kunna 
säkerställa att de intentioner, till exempel vad gäller behov av särskilda 
lönejusteringar för vissa grupper, som har diskuterats i den inledande 
förhandlingen faktiskt förverkligas i lönesamtalen. Medarbetaren kan också 
behöva ett uppehåll i samtalet för att överväga vad som sagts och det förslag som 
chefen framfört innan chefen och den anställde når samsyn.  
 
Resultatet av det individuella lönesamtalet ska i normalfallet inte ändras därefter, 
men eftersom lönerna fastställs först efter de lokala parternas avslutande 
förhandling kan justeringar ske. Denna ordning skiljer sig från vad som gäller 
enligt löneavtalet för Sveriges Ingenjörer där lönerna bestäms i de individuella 
lönesamtalen. Om de lokala parterna överprövar lönesamtalen och ändringar 
skulle bli vanliga finns det risk för att såväl anställda som chefer inte längre ser 
lönesamtalen som meningsfulla. Ändringar kan bli aktuella om de intentioner som 
diskuterats i den inledande förhandlingen inte har följts.  

Lägsta löneökning 
För Unionens medlemmar finns bestämmelser om lägsta löneökning – 
”individgaranti” – om lägst 570 kronor avseende perioden från och med den  
1 april 2017 t.o.m. den 1 juni 2018 och lägst 300 kronor avseende perioden från 
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den 2 juni 2018 till den 1 juni 2019. Denna bestämmelse återfinns under rubriken 
”Inledande förhandling”.  
 
I löneavtalet under rubriken ”Avslutande förhandling” anges att de lokala parterna 
vid den avslutande förhandlingen ska förhandla om vilka åtgärder som är lämpliga 
att vidta avseende tjänstemän med svag löneutveckling (och därmed svag 
prestation) för att dessa ska få en positiv löneutveckling. När åtgärder vidtas för 
sådana tjänstemän sker det ofta genom att en plan tas fram för berörd tjänsteman 
innehållande de olika åtgärder som kan behövas för att tjänstemannen ska prestera 
bättre och därmed få en positiv löneutveckling (åtgärdsplan). I samband med 
diskussionen om åtgärder för tjänstemän med svag löneutveckling ska de lokala 
parterna också diskutera om det kan finnas anledning att komma överens om att 
undanta tjänstemannen från individgarantin. 
 
De centrala parterna rekommenderar att frågan om användningen av 
individgaranti eller åtgärdsplan tas upp redan i den inledande förhandlingen och 
att de lokala parterna enas om vad som ska gälla på företaget. På det enskilda 
företaget kan parterna enas om att individgarantin inte ska tillämpas och att 
åtgärdsplaner för tjänstemän med svag löneutveckling ska användas i stället. 
 
Om frågan inte hanterats i den inledande förhandlingen kan de lokala parterna vid 
den avslutande förhandlingen komma överens om att undanta tjänstemän från 
individgarantin.  
 
De centrala parterna är överens om att användningen av åtgärdsplaner, bättre än 
tillämpning av individgarantin, uppfyller de principer som gäller i 
anställningsförhållandet rörande arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder för att få 
anställda, som inte lever upp till de krav som ställs, att prestera bättre.  

Förstärkt lönesamtal 
Det finns möjlighet för klubben att begära förstärkt lönesamtal. Syftet är då inte 
primärt att diskutera lönesättningen utan i ett förstärkt lönesamtal ska formerna 
för lönesamtalet diskuteras. Det kan exempelvis ske när tjänstemannen anser att 
lönesamtalet varit helt ensidigt eller att man inte alls behandlat kriterierna för 
lönesättningen eller andra frågor som är relevanta för tjänstemannens lön. I de fall 
det inte finns någon lokal part på företaget och det finns synpunkter på 
genomförandet av de individuella lönesamtalen kan möjligheten för centrala 
parter att begära lönekonsultation i stället övervägas. 
 
Om förstärkta lönesamtal begärs i stor omfattning bör de lokala parterna vända sig 
till Teknikarbetsgivarna respektive Unionen för att försöka åstadkomma en bättre 
ordning. 
 
Om ett förstärkt lönesamtal har begärts sker det under medverkan av den lokala 
tjänstemannaparten vid företaget. Företaget har naturligtvis möjligheter att välja 
företrädare vid samtalet och det är sällan lämpligt att företaget enbart företräds av 
den lönesättande chefen utan det bör vara flera inblandade.  
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Avslutande förhandling 
Efter att de individuella lönesamtalen genomförts ska de lokala parterna avsluta 
lönerevisionen i en förhandling. Utfallet av lönesamtalen redovisas enligt praxis 
på företaget eller överenskommelse mellan de lokala parterna. De lokala parterna 
ska eftersträva att i enighet kunna konstatera att lönerevisionen slutförts. De ska 
då inrikta sig på om de intentioner som diskuterats inför genomförandet av 
lönerevisionen har följts. Som beskrivits under avsnittet om lägsta löneökningen 
ska de, om de inte redan gjort det inledningsvis, diskutera lämpliga åtgärder att 
vidta avseende tjänsteman med svag löneutveckling för att denne ska få en positiv 
löneutveckling och i samband därmed diskutera undantag från individgarantin.  
 
Även om de individuella lönerna bestäms först genom den avslutade 
förhandlingen är det inte avsikten att de lokala parterna annat än undantagsvis ska 
behöva justera de löner som chef och medarbetare talat om. 
 
Det är heller inte så att denna ordning innebär att tjänstemännens individuella 
löner är reglerade genom kollektivavtal. Tjänstemännens löner ska alltid anses 
individuellt bestämda även om resultatet av lönesamtalen hanteras i en avslutande 
förhandling. 

Vad gäller om parterna inte kommer överens? 
För att markera att de lokala parterna först och främst ska komma överens har 
stupstocksregleringen, dvs. det som gäller om man inte kan komma överens, 
placerats i avtalets förhandlingsordning. Stupstocken är konstruerad som en 
instruktion till lönenämnden innebärande att om de lokala parterna inte enats om 
annat, ska lönerna för gruppen tjänstemän som är medlemmar i Unionen vid 
företaget under avtalsperioden öka med 6,0 procent. Avstämningen ska göras på 
kollektiv nivå.  
 
Stupstocksregleringen är konstruerad så att den ska passa även för fleråriga avtal. 
Om avtalsperioden omfattar flera lönerevisioner och de lokala parterna inte enats 
om annat ska procentsatsen för avtalsperioden delas med antalet revisioner och 
gälla för envar revision. Arbetsgivaren har möjlighet att ensidigt inom en ram om 
plus/minus en tredjedel av värdet per lönerevision, vikta om värdet mellan flera 
lönerevisioner.  
 
I det fall det råder oenighet mellan de lokala parterna om huruvida företaget 
uppfyllt värdet för en lönerevision kan den lokala tjänstemannaparten begära 
förhandling i frågan. Mest troligt kommer oenigheten aldrig behöva drivas till 
prövning i lönenämnden. Varken arbetsgivarparten eller tjänstemannaparten har 
någon anledning att driva en sak till lönenämnden eftersom instruktionen till 
nämnden tydliggör vad avgörandet kommer att bli.  
 
I de sällsynta undantagsfall då tvister om värdet på lönerevisionen gäller knepiga 
tekniska beräkningar är det tänkbart att frågan inte löses i lokal eller central 
förhandling. Vi har inte kunnat finna något exempel på en sådan tekniskt knepig 
situation, vilket med styrka talar för att frågan är av hypotetisk karaktär. Vi kan 
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dock inte med absolut säkerhet säga att situationen aldrig någonsin kan uppstå. 
Därför finns anledning att klargöra att lönenämnden, enligt hävd, inte hanterar 
enskilda individers löner. Skulle alltså nämnden komma fram till att det finns 
något återstående värde kommer lönenämnden att återförvisa frågan till de lokala 
parterna för att lösas i förhandling. Detsamma gäller om parterna själva i efter-
hand uppmärksammar att det uppstått felaktigheter i lönerevisionen. I det fallet får 
de lokala parterna i förhandling hitta sätt att komma överens om hur saken ska 
hanteras. Träffas ingen överenskommelse, och saken gäller ett återstående 
revisionsvärde, får arbetsgivaren efter förhandling lägga ut det återstående värdet. 
Som synes ska frågorna hanteras på vanligt sätt.  
 
Om det bland Unionens medlemmar, som arbetar på företag där det saknas lokal 
facklig företrädare, uppkommer anledning att tro att lönerevisionen inte genom-
förts på ett korrekt sätt, kan de kontakta Unionens regionkontor som har att 
hantera frågan.  
 
Lokal part som vill begära central förhandling ska göra det inom två veckor från 
avslutad lokal förhandling. Om inte heller de centrala parterna kan träffa överens-
kommelse kan frågan överlämnas till slutligt avgörande i Lönenämnden Teknik-
arbetsgivarna-Unionen.  

Avslutande kommentarer 
Löneavtalet är nytt och även om avtalet är enkelt tar det en viss tid innan praxis 
”sätter sig” och de lokala processerna för lönerevision fullt ut utarbetats mellan de 
lokala parterna. Av det skälet kan lokal part, efter kontakter mellan de centrala 
parterna, begära ett gemensamt besök av de centrala parterna för lönekonsultation. 
Med det avses en diskussion där de centrala parterna tydliggör principiella 
utgångspunkter och syften med det centrala löneavtalet. 
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