
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A v t a l  2 0 1 7 :  A v t a l s o m r å d e  I n d u s t r i a r b e t s g i v a r n a  M a s s a  o c h  P a p p e r s i n d u s t r i n  

Nya avtalet 2017-04-01 – 2020-03-31  
Unionen har tecknat ett treårigt avtal för ditt avtalsområde. Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneök-
ningar och utöver löneökningarna sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension. Det tredje av-
talsåret är uppsägningsbart. 

Din lön 

Löneökningar 
Om de lokala parterna inte kommer överens om 
andra tidpunkter gäller följande datum för genom-
förandet av lönerevisionerna samt de procentsatser 
som står till förfogande för löneökningar: 
 

• 1 ,5  procent per den 2017-04-01 
• 1 ,5  procent per den 2018-04-01 
• 1 ,5  procent per den 2019-04-01 

Vid lönerevisionstillfället gäller även löneöversyn 
om 0,5 procent. Det står inte att löneöversynen ska 
ge 0,5 procent, men det framgår av kostnadsmärket 
som är 2,0 procent per år. 

Lägsta löneökning och individgaranti 
Om de lokala parterna inte kommer överens om 
annat, ska lägsta löneökning vara: 
 

• 266 kronor per den 2017-04-01 
• 271   kronor per den 2018-04-01 
• 277  kronor per den 2019-04-01 

Lägsta månadslöner 
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltids-
anställd tjänsteman uppgå till lägst: 
  Anställd samman-
 Generellt hängande >1 år 

• 2017-04-01 17 .600 18 .752 
• 2018-04-01 17 .952  19 . 127  
• 2019-04-01 18 .3 1 1  19 .509  

 
 
Lönepott 
Vid företaget bildas, det första avtalsåret, en lönepott 
om 1,5 procent av lönesumman för Unionens med-
lemmar. Potten ska fördelas vid en lokal lönerevision 
där det centrala avtalets pott är en miniminivå. Andra 
och tredje avtalsåren är lönepotten 1,5 respektive 1,5 
procent. 

Översyn av lönestruktur 
I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna 
också gemensamt göra en strukturöversyn. Syftet med 
översynen är att antingen behålla eller få till en löne-
struktur som motsvarar de löneprinciper som står i 
avtalet. Särskild hänsyn ska tas till individer med 
ogynnsamt löneläge eller ogynnsam löneutveckling. 
 
Den sammanlagda löneökningen, inklusive den avta-
lade potten uppgår till 2,0, 2,0 respektive 2,0 procent 
för de olika avtalsåren, om man lokalt inte kommer 
överens om annat. 

 
Ändringar i allmänna Anställningsvillkor 
§ 3 Anställning 
Ny andra mening i moment 4 
Arbetsgivare som har för avsikt att ingå avtal om an-
ställning för begränsad tid enligt mom 2 och 3 ska 
dessförinnan underrätta berörd lokal facklig organisat-
ion. Detta gäller även då arbetsgivare har för avsikt 
att ingå avtal om tillsvidareanställning under tid då 
anställd genom sin företrädesrätt erhållit en tidsbe-
gränsad anställning om högst 4 månader. Om den 
fackliga organisationen därvid begär förhandling om 
den tilltänkta anställningen, ska förhandling genomfö-

   



 

ras före avtalet om anställning, såvida inte särskilda 
skäl föranleder annat.  
 
Kommentarstext: 
Parternas gemensamma avsikt med underrättelse-
skyldighet inför tillsvidareanställning, enligt mom 
4, är att möjliggöra diskussion kring fråga om be-
manningsbehovet kan tillgodoses genom anställ-
ning av arbetstagare, som skulle vara företrädesbe-
rättigad men erhållit kortare tidsbegränsad anställ-
ning. 

 
§ 4 Arbetstid 
D. Övriga arbetstidsfrågor 
Nytt moment 1A 
Parternas gemensamma uppfattning är att den totala 
arbetade tiden, ordinarie arbetstid och övertid, per 
vecka (7-dagarsperiod) endast i undantagsfall ska 
överskrida 70 timmar.  

 
§ 10 Permission och tjänstledighet 
Mom 2 
Kommentaren till Mom 2 tillförs ny fjärde rubrik 
med text enligt nedan.  
 
Delledighet utan föräldrapenning 
Med hänvisning till nu gällande regler i Föräldrale-
dighetslagen har den anställde rätt till förkortning 
av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills 
barnet fyllt 8 år eller är äldre men inte avslutat sitt 
första skolår.  

Parterna rekommenderar att, i sådan omfattning som är 
möjlig, bevilja tjänstledighet för icke schemalagd ut-
fyllnadstid för anställda med barn äldre än 8 år. 
 
Flexpension/deltidspension 
Överenskommelse har träffats om att utöka avsättning-
arna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension 
(deltidspension). Under avtalsperioden gör arbetsgiva-
ren en kompletterande avsättning till individens tjäns-
tepension, ITP. Avsättningen är sedan tidigare 0,8 
procent och tillförs ytterligare avsättningar enligt ne-
dan; 
 

• 0,2 procent per den 2017-04-01 
• 0,3  procent per den 2019-04-01 

 
Från och med 2019-04-01 uppgår den sammanlagda 
kompletterande avsättningen till 1,2 procent. 
Målsättningen är att fortsätta att utöka avsättningar i 
kommande avtalsrörelser. 

Arbetsgrupper 
Vi har i avtalsförhandlingarna kommit överens om tre 
arbetsgrupper 

• Översyn av skiftbytesreglerna i Allmänna 
villkorsavtalet. 

• Uppdatering och revidering av Samverkans-
avtalet. 

• Gränslöst arbete och möjligheterna till ostörd 
fritid. 

 

 
 

 

Vad gäller för mig som HAR klubb på arbets-
platsen 
För dig som har klubb gäller att du förbereder dig 
för lönesamtalet. Lönesamtalet sker mellan lönesät-
tande chef och tjänstemannen med utgångspunkt 
från de grundläggande principerna för lönebildning 
samt de gemensamma utgångspunkterna i detta 
avtal. Varje tjänsteman ska veta på vilka grunder 
lönen sätts och vad tjänstemannen kan göra för att 
öka lönen 
 
Är det något speciellt som du vill att klubben skall 
veta inför deras revisionsförhandling är det viktigt 
att du meddelar klubben detta. 
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