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Vägledningsmaterial för omställning i Handeln 

Parterna är sedan tidigare överens om att omställningsavtalet är en viktig del för att underlätta 

omställning. Avtalet innehåller dels stöd för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist, 

dels regler om att lokala parter kan göra avsteg från lagens bestämmelser om turordning efter 

anställningstid om det finns behov av det.  

I avtalsförhandlingarna 2017 kom parterna överens om att ta fram ett vägledningsmaterial 

avseende omställning för att göra det lättare för lokala parter att tillämpa omställningsavtalet. 

Materialet presenteras här och finns att ladda ner på www.unionen.se 

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Omst%C3%A4llning%20i%20handeln_20180

228.pdf 

omställ

Omställning i 

handeln  180228 webversion.pdf    

Handelns Tjänstemannaavtal  på engelska   

Senaste avtalsuppgörelsen avseende Handelns Tjänstemannaavtal finns nu översatt till 

engelska. Trycket ska tjäna som hjälpmedel t. ex. vid behov av att sprida kännedom om 

avtalets innehåll samt vid förhandlingar på engelska. Observera att avtalstolkning dock görs 

utifrån den svenska formulering som parterna kommit överens om i avtalsförhandlingarna. 

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/salaried-employees-collective-agreement-

2017---2020.pdf 

salaried-employees-

collective-agreement-2017---2020.pdf
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Utvecklingsavtal för avtalen inom Handeln 

Utvecklingsavtalet tecknades 1982. Parternas gemensamma viljeinriktning var bland annat att 

utveckla företagens effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft och skapa förutsättningar för 

sysselsättning, trygghet och utveckling i arbetet. Parterna gav också uttryck för att en 

utveckling av medbestämmandet i företaget medför att de anställdas kunnande och 

yrkeserfarenheter bättre tillvaratas. 

Genom Utvecklingsavtalet skapas förutsättningar för medbestämmande både i frågor som rör 

företagens utveckling i stort och i de dagliga närliggande frågorna i företagen. 

Avtalet har efterfrågats i pdf-form och finns nu tillgänglig på www.unionen.se och kan med 

fördel användas för kunskapsspridning i allmänhet eller tjäna som material för de klubbar som 

på företagsnivå är i färd med att teckna eller förnya sina lokala medbestämmandeavtal. 

https://www.unionen.se/sites/default/files/files/Utvecklingsavtal_Svensk-Handel_1982.pdf 
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