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Utdrag ur gemensamma krav inför Avtal 2020 
 

 

Avtalskrav: 

 

a. Löneökningar med x procent dock med ett lägsta utrymme om y 

kronor per månad och heltidsanställd räknat per individ inom 

avtalsområdet. 

 

b.  Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar 

löneökningarna enligt punkt a) ovan inom avtalsområdet.  

 

c.      Samtliga ersättningar i avtalen, inklusive lägsta semesterlön, 

höjs med ett procenttal som motsvarar löneökningarna enligt 

punkt a) ovan inom avtalsområdet.  

 

d.  Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella 

kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna. 

 

e. Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet  

 

f.  Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering 

  

g.      Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension. 

Förhandlingarna sker som gemensamma förhandlingar enligt LOs 

stadgar och kraven omfattar villkorsförändringar enligt bilaga 1 

 

Kommentar: 

Brytpunkten mellan krontalshöjning och procentuell höjning i punkt a) 

ska sättas vid 26 100 kronor. 

 

Förbunden är överens om att samordningen i Avtal 2020 förutsätter en 

fördelnings- och lägstlönenormering utöver lönekostnadsnormen. 

Förbunden är överens om att årets samordning inte ska vara 

underkastad en och samma lönekostnadsnorm, vanligtvis uttryckt som 

ett procenttal, som leder till ensidiga avräkningar för de förbundsavtal 

som ligger under en så kallad brytpunkt eller liknande. 

  

Det är de totala löneökningarna inom den internationellt 

konkurrensutsatta sektorn som ska vara lönekostnadsnormerande. 
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Bilaga 1 

 

Avtalsförsäkringarna och avtalspensioner 

 
I gemensamma villkor bör det förändras eller göras tilläggsparagrafer  

 

• Det finns företag som inte skickar rätt löneunderlag och/eller rapporterar alla individer 

till Fora vid årsrapportering. 

 

• Det finns ingen straffavgift då företag inte redovisar rätt invid och/eller löneunderlag 

för årsrapportering. 

 

Inom trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) * 

 

• Borttagandet av vållandeprövningen skulle ge direkträtt till prövning av ekonomisk 

ersättning (för förfluten tid) för skadedrabbade, vilka fått sin arbetssjukdom godkänd 

av försäkringskassan.  

 

• För asbestsjukdomar orsakade av asbestexponering i arbetet behöver åldersgränsen 75 

år tas bort eller höjas. 

  

I omställningsförsäkringen 

 

• Ge möjlighet till omställningsstöd och ekonomiskt engångsbelopp (AGB) för 

individer, vilka blivit uppsagda av personliga skäl (sjukdom).  

 

I Avtalspensions SAF-LO 

• Rätt till månadsvis beräkning av premier till Avtalspension SAF-LO. 

 

• Att det betalas in premier till Avtalspension SAF-LO under all anställningstid oavsett 

ålder.  

 

 

* I dessa frågor behöver vi vara överens med PTK då vi är förhandlande parter och äger dessa 

villkor gemensamt.   

 

 


