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Partsgemensamma kommentarer till avtalet med 
Teknikarbetsgivarna 
 

Till avtalet om allmänna villkor samt arbetstidsavtalet finns nu partsgemensamma 

kommentarer framtagna i samarbete mellan Unionen, Sveriges ingenjörer och 

Teknikarbetsgivarna. De skickas nu ut till samtliga klubbar på avtalsområdet samt till 

Unionens regionkontor. Det finns även fler att beställa där avtalstrycken finns 

http://unionen.extern.shop.strd.se/category/8969/9126 samt läggs i vanlig ordning som 

en PDF på Unionens avtalssidor 

https://www.unionen.se/filer/kollektivavtal/teknikarbetsgivarna samt på Unionen.se 

under Råd och Stöd. 

 

Bakgrund  

Såväl Teknikarbetsgivarna å ena sidan och Unionen samt Sveriges Ingenjörer å andra sidan 

har under en längre tid sett behovet av en tydligare gemensam rådgivning för att undvika 

onödiga tvister och slitningar lokalt.  

Kommentarerna är en juridisk tolkning av parternas intentioner. De speglar dagens rättsläge 

men även den utmejslade praxis och formade tillämpning som råder mellan centrala och/eller 

lokala parter. 

Under många år har såväl Unionen som Teknikarbetsgivarna haft avtalstryck med våra 

respektive tolkningar till avtalen. Det har varit uppskattat med denna vägledning av hur 

avtalen ska användas, men av många också efterfrågats att kommentarerna hellre skulle vara 

helt partsgemensamma.  

http://unionen.extern.shop.strd.se/category/8969/9126
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Sen avtalsförhandlingarna 2017 har parterna arbetat fram kommentarstexterna som nu är 

klara. Texterna distribueras och sprids från båda respektive håll till förtroendevalda och till 

arbetsgivare. Det är avtalet om allmänna villkor samt arbetstidsavtalet som är kommenterat 

gemensamt, men även några ytterligare avtal kommer finnas med i trycket, dock utan 

kommentarer. Unionens eget avtalstryck med kommentarer kommer att tas bort, och en 

likadan hantering sker på arbetsgivarsidan.  

Förhandlingsordningen till avtalet är inte partsgemensamt kommenterat. Därför kommer 

Unionens kommentarer till förhandlingsordningen att finnas i ett A-cirkulär på våra 

avtalssidor för Teknikarbetsgivarnas avtalsområde. I framtiden kan förhandlingsordningen 

och eventuellt andra avtal komma att få framarbetade partsgemensamma kommentarstexter. 

 

Sammanfattning 

Vår förhoppning är att dessa nya gemensamma texter ska komma till stor nytta i det lokala 

fackliga arbetet och att de blir välanvända nu när båda respektive parter kommer att utgå ifrån 

samma avtalstryck.  

Vid frågor rörande förhandlingsstöd, avtalstolkning med mera hänvisar vi i första hand till 

facklig rådgivning och/eller ert lokala regionkontor.  

 

 

Enheten för Avtal och politik 

 
Niklas Hjert 

 

 

 

 


