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Bilaga 1 -Ändringar i avtal om löner 

Bilaga S Avtal om löner för avtalsperioden 2017-05-01- 2020-04-30 mellan 

Svensk Handel och Unionen 

4. Den lokala lönebildningsprocessen

Lönebildningsprocessen avseende medlemmarna i Unionen sker på företagsnivå. 

Lönerevisionstidpunkt är den 1 maj respektive avtalsår om inte de lokala parterna 
enas om annat. 

I företag där det finns en Unionen klubb eller ett arbetsplatsombud med 
förhandlingsmandat bedrivs löneprocessen enligt följande. 

7. Lönerevision

Lokal lönerevision ska bedrivas skyndsamt så att den nya lönen ska kunna utbetalas 
senast i samband med det ordinarie löneutbetalningstillfället i oktober 2017, juli 
2018 och juli 2019 om inte de lokala parterna enas om annat. 

7.1. Lönejustering 2017, 2018 och 2019 samt lägsta lön 

Enas inte de lokala parterna om annat disponeras ett löneutrymme om 2,0 % den 1 
maj 2017, 2,0 % den 1 maj 2018 samt 2,0 % den 1 maj 2019 för individuell 
fördelning i enlighet med principerna för lönesättning enligt ovan. 

Från och med den månad medarbetaren (heltid) fyller 18 år ska månadslönen fr o 
m den 1 maj 2017 uppgå till lägst 17 136 kronor, den 1 maj 2018 uppgå till lägst 17 
479 kronor och den 1 maj 2019 uppgå till lägst 17 828 kronor. 

10. Avstämning
De centrala parterna ska senast den 30 november 2019 ha en avstämning av
avtalets tillämpning.

Röd text - ny avtalstext, bl:. text - flyttad c1vtc1lstext 

Bilaga S Avtal om löner för avtalsperioden 2020-12-01 - 2023-04-30 mellan 

Svensk Handel och Unionen 

4. Den lokala lönebildningsprocessen

Lönebildningsprocessen avseende medlemmarna i Unionen sker på företagsnivå. 

Lönerevisionstidpunkt under avtalsperioden är den 1 december 2020 respektive 
den 1 maj 2022 om inte de lokala parterna enas om annat. 

I företag där det finns en Unionenklubb eller ett arbetsplatsombud med 
förhandlingsmandat bedrivs löneprocessen enligt följande. 

7. Lönerevision

Lokal lönerevision ska bedrivas skyndsamt. Den nya lönen ska utbetalas så snart 
som möjligt, dock senast i samband med det ordinarie löneutbetalningstillfället i 
maj 2021 och juli 2022 om inte de lokala parterna enas om annat. 

7.1. Lönejustering 2020 och 2022 samt lägsta lön 

Enas inte de lokala parterna om annat disponeras ett löneutrymme om 2,8 % den 
1 december 2020 och 2,2 % den 1 maj 2022 för individuell fördelning i enlighet 
med principerna för lönesättning enligt ovan. 

Från och med den månad medarbetaren (heltid) fyller 18 år ska månadslönen från 
och med den 1 december 2020 uppgå till lägst 18 327 kronor och den 1 maj 2022 
uppgå till lägst 18 730 kronor. 

10. Avstämning
De centrala parterna ska senast den 30 november 2022 ha en avstämning av
avtalets tillämpning.
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Bilaga 2 - Överenskomna ändringar i allmänna villkor 

4.1.3 Överenskomna undantag 

Medarbetare som enligt 5.1 träffar överenskommelse om att övertidsarbete ska 
ersättas med längre semester och/eller högre lön kan träffa överenskommelse om 
att de ska vara undantagna från tillämpningen av 4.2 - 4.5 i detta avtal. 

Det är av ömsesidigt intresse för arbetsgivaren och den lokala fackliga 
organisationen att ha en uppgift om den totala arbetstidens omfattning för 
medarbetare som är undantagna från 4.2 - 4.5 i detta avtal. Om lokal facklig 
organisation så begär ska de lokala parterna gemensamt utforma lämpligt underlag 
för att bedöma arbetstidsvolymen även för dessa medarbetare. 

Röd text - ny avtalstext, blå text - flyttad avtalstext 

4.1.3 Överenskomna undantag 

Om en mcdarbct.ire hr1r frihet betdlffrlnde .irbetstldC'n� förl/l1mnlng, kim 
.irbetsgivaren och medarbetr1ren komma överens om r1tt mrcJMbet«rrn Inte �l-.i1 ha 
r/llt Ull övcrtldskompensi1tlon, ut,1n ffirekormten ilV crfordrrllgt övertidsarbete ska 
bei1ktas vlcl rastst/lllande av lönen. Detsamma gtillN för medMbctarc- som har r/ltt 
att beordra andrn medarbetare till övertid rllcr har rätt att �]iilv�t/lndlgt avgöra 
eget övcrtidsarbrte. 

Anmärkning 

Av 8.8 följer att medarbetare som träffar s6don överenskommelse erh6/ler 

ytterligare semesterdogor. 

En sådan överenskommelse g/lller för en period om ett semesterår om 
arbetsgivaren och medarbetaren Inte överenskommer om annat. Arbetsgivaren ska 
underrätta berörd lokal arbetstagarorganisation om överenskommelse har träffats 
enligt detta stycke. 

Medarbetare som träffar överenskommelse om att övertidsarbete ska ersättas 
med längre semester och/eller högre lön kan träffa överenskommelse om att de 
ska vara undantagna från tillämpningen av 4.2 - 4.5 i detta avtal. 

Det är av ömsesidigt intresse för arbetsgivaren och den lokala fackliga 
organisationen att ha en uppgift om den totala arbetstidens omfattning för 
medarbetare som är undantagna från 4.2 - 4.5 i detta avtal. Om lokal facklig 
organisation så begär ska de lokala parterna gemensamt utforma lämpligt underlag 
för att bedöma arbetstidsvolymen även för dessa medarbetare. 
























