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Unionens avtaiskrav vid avtaisförhandlingar 2020

Efter några turbulenta år efter finanskrisen har världsekonomin genomgått en lång period

av relativt stabil återhämtning. Återhämtningen har understötts av en expansiv penningpo

litik som bidragit till att räntorna varit på en låg nivå. Sysselsättningen har utvecklats starkt

och i många länder är också statsfinanserna betydligt bättre än direkt efter finanskrisen.

Samtidigt har produktivitetstillväxten inte nått upp till de nivåer som gällde fbre finanskri

sen.

Den ekonomiska tillväxten i omvärlden har gradvis dämpats efter en topp 2017 och en

stark inledning av 2018. Även i Sverige har konjunkturen mattats av, framför allt under

2019. En viktig orsak i Sverige är det minskade bostadsbyggandet. En dämpning av pro

duktionstillväxten, från mycket höga nivåer, har också skett inom industrin men svensk in

dustriproduktion har fortsatt att växa. Det är osäkert hur länge konjunkturen fortsätter att

ge en dämpad tillväxt och när tillväxttakten kommer att vända uppåt. En del konjunkturin

dikatorer signalerar nu att en vändning kommer under 2020. Samtidigt finns flera osäker-

heter varav en del är politiskt betingade.

Riksbankens inflationsmål är det nominella ankaret för den ekonomiska politiken och pen

ningpolitiken är fokuserad på att nå inflationsmålet. Det finns ingen motsättning mellan in

flationsmålet och konkurrenskraft. Parterna på arbetsmarknaden bör därför utgå från inflat

ionsmålet som ankaret för lönebildningen i Sverige. Inflationstakten har de senaste tre åren

varit omkring två procent. Senaste månaderna har takten varit något lägre än målet och un

der delar av 2017 och 2018 något över.

Sverige behöver en stabil lönebildning som utgår från förutsättningarna i internationellt

konkurrensutsatt sektor. Hänsyn måste också tas till den svenska ekonomin i dess helhet

och våra avtaiskrav beaktar utvecklingen av konkurrenskraft, inflation och sysselsättning.

Däremot anser vi att parterna inte bör fästa avseende vid tillfälliga svängningar i exempel

vis konjunktur och priser. På så sätt kan parterna bidra till en lönebildning som förenar

fortsatta reallöneökningar och goda anställningsvillkor med långsiktigt stabila och förut

sägbara villkor för svenska företag och organisationer.

Unionen framställer härmed sina krav inför 2020 års förhandlingar om löner och allmänna
anställningsvillkor m.m.



Avtalsperiod (2020-06-01 — 2021 -05-31)
• Avtaiskraven avser en avtaisperiod om 12 månader.

Löner och ersättningar
• Lönerevision ska genomföras 2020-06-01.

• En allmän lönepott bildas genom att 3,0% på lönesumman för tjänstemännen vid

företaget avsätts till lönerevisionen och fördelas efter lokal förhandling enligt löne

avtalets principer.

• Alla tjänstemän ska garanteras en lägsta löneökning om minst 530 kronor per må

nad.

• Avtalets lägsta löner ska höjas med minst 3,0% från och med 2020-06-0 1 och

ligga i paritet med jämförbara områden.

• Ersättningar som anges i krontal i avtalet ska höjas med 3,0%.

• OB-ersättningar ändras från fasta krontal till att utgöra del av månadslön.

Arbetstider och arbetsmiljö

• § 10 Stryka “i hotellreception”.

• Överenskommelser om annan kompensation för övertid måste aktivt förlängas årli

gen för att fortsätta gälla.

• Överenskommelser om annan kompensation för övertid kan inte ingås under tid

för provanställning. Inte heller kan sådan överenskommelse ingås utan stöd av lo

kal överenskommelse under det första anställningsåret.

Utveckling och trygghet
• Kompetensutvecklingsavtal anpassat för branschen ska ersätta nuvarande riktlinjer

för kompetensutveckling.

• En partsgemensam arbetsgrupp ska tillsättas med fokus på hur det systematiska
kompetensutvecklingsarbetet ska utvecklas på arbetsplatserna. Riktlinjerna för ar

betsgruppen ska utgöra en del av avtalsuppgörelsen.

• 1 Löneavtalet tillföra en text om att utvecklings- och lönesamtal ska genomföras

som ett medel för att erhålla en grund för bedömning av utvecklingsinsatser och

lönesättning för tjänstemannen.

Även avsnitt om Arbetsgång och chefernas ansvar samt Utvärdering av
lönerevisionen ska tillföras löneavtalet.
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• Anpassning av åldersgränserna i avtalet ska ske med anledning av förändringar i

Lagen om anställningsskydd.

Jämställdhet och mångfald
• Vid start av löneprocessen ska lönehöjningar för föräldralediga och långtidssjuk

skrivna hanteras skyndsamt.

• Arbetsgivare ska för föräldralediga och sjukskrivna som återgår i tjänst upprätta en

handlingspian för att säkerställa att dessa inte missgynnas i sin yrkes-, lön- och

karriärutveckling.

• Löneutfyllnad upp till 90 procent av lönen ska utgå vid uttag av tillfällig föräldra

penning vid vård av sjukt barn med upp till fem dagar per kalenderår och anställd.

Pension
• Ytterligare avsättning till deltid i pensionssyfte/flexpension ska göras. Storleken på

avsättningen preciseras i de kommande förhandlingarna.

Övrigt
• Skrivning införs om att kompletterande sjuklön även ska utges för anställda som är

berättigade till förebyggande sjukpenning.

• En partsgemensam arbetsgrupp ska tillsättas för att se över företagens tillämpning

avseende avtalets 11.4 om annan kompensation för övertid.

Redaktionella ändringar
• Överenskommelsen mellan Visita och Unionen avseende system för kollektivavta

lad deltid i pensionssyfte införs i allmänna anställningsvillkor som en ny paragraf.

• Avtalet redigeras utifrån överenskommelsen samt även språkligt efter avslutad för-

handling.

Unionen förbehåller sig rätten att ytterligare komplettera och konkretisera dessa avtalskrav.

Med vänlig hälsning

Unionen, Enheten för Avtal och Politik

Mikael Svensson, förhandlingsledare
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