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Protokoll – Avtalsförhandlingar 2017 – Lokala bilagor – 2017-06-21 

 

Närvarande: 

Kabinklubben: Anna del Castillo, Eva Aviander & Ulrika Söderqvist  

Novair: Stefan Kalin & Johan Boström 

 

1§ Novair och Kabinklubben är överens om att löneutrymmet om 2 % skall fördelas jämt över samtliga fasta och 
rörliga tillägg i Bilaga F – Avlöningsbestämmelser. Undantaget är Mom 3 provision. 
 
Ändringarna gäller retroaktivt 1 april 2017. 
 
2§ I tillägg till ovan så är parterna överens om följande omfördelning av löneutrymmet: 

a) Mom 6:1, punkt 3 ändras från SEK 3 000 till SEK 2 500. 
b) Mom 2:1 ändras till en fast månatlig ersättning om SEK 3 500. 
c) Mom 10:1, ändras från 6 timmar till 3 timmar. 

 
Punkt a) och b) gäller från och med 1 oktober 2017.  
 
Ovanstående förändringar ryms inom löneutrymmet för 2017. 
Se nya avtalstexter i bifogad bilaga A. 
 
3§ I och med ovanstående så är parterna överens om att tidigare formulering om att särskilt prioritera lönenivån 
för pursers nu är uppfylld. 
 
4§ Klubbens yrkande om en utökning av antalet storhelger i avtalet (punkt 4) diskuterades. Bolaget motsatte sig en 
avtalsändring men är öppna för att diskutera fördelingen av dessa lokalt i andra forum.  
 
5§ Kabinklubbens övriga yrkanden, se bilaga B, diskuterades men bifölls ej under förhandlingen. 
 
6§ Parterna är överens om att under avtalsperioden ha en öppen och konstruktiv dialog kring formuleringar och 
innehåll i de lokala bilagorna. 
 
7§ Avslut i enighet 
  
Bilagor: 

A: Nya avtalstexter 

B: Kabinklubbens yrkanden 

C: Novairs yrkanden 

 

Stockholm 2017-06-21 

För Novair    För Kabinklubben   Justeras 

 

Stefan Kalin    Anna del Castillo   Eva Aviander 
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Bilaga A – Nya avtalstexter 

 

1. Bilaga F, Mom 2:1 

C/C med pursertjänst erhåller ett lönetillägg om 3500 kronor per månad. (Gäller from 1 oktober 

2017). 

Vid deltidstjänst nedräknas den fasta ersättningen i relation till arbetstiden. 

 

2. Bilaga F, Mom 6 

… 

3) Kontant ersättning om 2500 kronor. (Gäller from 1 oktober 2017) 

 

3. Bilaga F, mom 10:1 

På flygningar med försening när C/C checkar ut på hemmabas från och med 3 timmar efter 

fastställt schema… 
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Bilaga B - Yrkanden 2017 Lokal förhandling 

Presentation 

Kabinklubben/Unionen önskar och utgår ifrån att tillsammans med Arbetsgivare Novair genomföra en bra 

förhandling där fokus läggs på arbetets specifika utmaningar ombord idag. Vi ser ett stort gemensamt ansvar vad 

gäller hälsa, personalvård, personlig utveckling samt löneutveckling som stämmer väl överens med 

arbetsmarknaden i övrigt. 

Kabinklubben/Unionen vill behålla utformning av sin företagsbilaga med några få justeringar. 

Våra punkter är följande: 

1. Löneökningsnivå fast samt rörliga delar enligt märket. 

2. Purser-tillägg. 

 Idag är tillägget 2850 kr/månad alt 1217 kr + 153 kr/leg 

 (se mom. 2:1 bilaga F) 

Vi vill ha en höjning till 4000 kr/mån i fast tillägg. 

 

3. Höjd garanti-provision. 

 Den är idag 2189 kr/mån 

 (se mom. 3:1 bilaga F) 

Vi vill ha en höjning till 4000 kr/mån 

 

4. Storhelgs-ersättning. 

Enligt svensk lag är även Långfredagen, Kristi himmelfärdsdag samt Sveriges nationaldag 6/6 en officiell 

helgdag som är arbetsbefriad. 

Kabinklubben/Unionen anser att dessa 3 dagar ska särskiljas enligt övriga storhelger i befintligt avtal. (se 

mom. 8:1 bilaga F) 

 

5. Tiden för utbetalning av försenings-tillägg. 

En ändring från 6 timmar till 3 timmar. 

(se mom 10:1 bilaga F) 

 

6. Beräkning av lediga helger/år. 

Storhelg Julafton/juldagen samt nyårsafton/nyårsdagen ska inte ingå i antal lediga helger/år (17 heltid) utan 

ligga utöver. 

Kabinklubben förbehåller sig rätten att under förhandlingens gång inkomma med ytterligare yrkanden och 

punkter. 

För Kabinklubben Unionen 

Uppsala 2017-06-06 

 

Anna del Castillo         Eva Aviander        Ulrika Söderqvist 

Kabinklubben  
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Bilaga C – Novairs yrkanden 

 

Inför 2017 års lokala förhandling 

Vi vill, och förväntar oss, en smärtfri och smidig avtalsrörelse där man från Kabinklubben/ Unionens sida ser 

flygbranschens utmaningar, är mån om Novairs framtid och verkar i en anda där man prioriterar Novairs 

konkurrenskraft. 

Novair accepterar nuvarande företagsbilagors utformning föreslår därför inga ändringar eller omformuleringar av 

texter och/eller innehåll. 

Vår största prioritering är att hålla löneökningstakten på det sk märket samt att verka i en anda av samarbete och 

samförstånd under de kommande tre år som huvudavtalet gäller. 

 

Punkter 

1. Löneökningsnivå. Enligt märket och central ök. 

2. Omfördelning av delar av löneutrymmet. Vi anser fortfarande att AP gruppen skall prioriteras i årets 

lönerevision genom en omfördelning av delar av löneutrymmet för 2017. 

 

Novair förbehåller sig rätten att under förhandlingens gång inkomma med ytterligare yrkanden och punkter. 

 

 

För Novair 

Stockholm 2017-06-06 

 

Stefan Kalin 

Cabin Manager 

 


