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Bilaga A
LÖNEAVTAL

Föreningen Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna,
Måleriföretagen i Sverige och Plåt & Ventföretagen (arbetsgivareförbunden)

och

Unionen

är ense om följande löneavtal att gälla för arbetsgivareförbundens medlemsföretag och
Unionens medlemmar vid dessa.

Avtalet gäller för tiden 1 december 2020 — 30 april 2023.

1 a LÖNEPRINCIPER

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad.

Lönen ska bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i
arbetsuppgifterna och den enskilda tjänstemannens sätt att uppfylla dessa.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt
idérikedom och innovationskraft ska beaktas vid lönesättningen.

Lönen bör öka med stigande ansvar och svårighetsgrad och med tjänstemannens
prestation och duglighet.

Även marknadskrafterna påverkar löneavvägningen.

Samma principer för lönesättningen ska gälla för kvinnor och män liksom för yngre och
äldre tjänstemän oavsett etnisk härkomst.

Det är viktigt att förekommande löneskillnader upplevs som motiverade och rättvisa.

Lönesättningen bör stimulera till kompetensutveckling i olika former.

Inför de lokala löneförhandlingarna ska de lokala parterna analysera om
diskriminerande eller på annat sätt sakligt omotiverade löneskillnader förekommer.
Framgår det av dessa analyser att omotiverade löneskillnader finns i företaget ska dessa
justeras i samband med förhandlingarna.

Föräldralediga och sjukskrivna som inte arbetar vid tidpunkten för en lönerevision, ska
omfattas av lönerevisionen på samma villkor som övriga tjänstemän.
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1 b RIKTLINJER FÖR LOKALA LÖNEFÖRHANDLINGAR

De lokala parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner och
tillämpningen på företaget i syfte att träffa överenskommelse om formerna för
genomförandet av den lokala lönerevisionen.

Lönebildningen är en positiv kraft i företagets verksamhet och skapar förutsättningar
för att individerna utvecklas och stimuleras till goda insatser.

Ett förtroendefullt samarbete mellan företagsledningen, fackliga företrädare och de
anställda tjänstemännen är av stor betydelse för lönebildningen.

De grundläggande principerna om individuell och differentierad lönesättning ska vara
vägledande för det lokala lönerevisionsarbetet.

Lönesamtal förutsätts hållas årligen mellan lönesättande chef och tjänstemannen.
Utgångspunkt för dessa samtal ska vara löneprinciperna enligt detta avtal och, i
förekommande fall, företagets lönesättningsprinciper. Varje tjänsteman ska veta på vilka
grunder lönen sätts och vad tjänstemannen kan göra för att öka lönen.

Parterna ska sträva efter att bli överens utan att centrala förhandlingar ska behöva
tillgripas. Det är därför viktigt att man sakligt motiverar sina ståndpunkter och visar
varandra ömsesidig förståelse och respekt.

Vidare beaktas att tjänstemän genom sitt arbete bidrar till företagets resultat och att
företagets framgång är beroende av en värdefull och engagerad insats av tjänstemän på
alla nivåer.

Uppmärksamhet bör bl.a. ägnas frågan om vissa tjänstemän eller grupper av tjänstemän
har kommit att få ett för lågt löneläge eller haft en ogynnsam löneutveckling. 1 så fall bör
orsakerna utredas och behov av åtgärder diskuteras.

2 LÖNEHÖJNINGAR 2020 och 2022

2.1 Allmän pott
En allmän pott beräknas för 2020 om 2,3 procent och för 2022 om 1,7 procent av de
fasta kontanta lönerna för Unionens tjänstemän den 30 november 2020 respektive 30
april 2022.

Den allmänna potten fördelas av de lokala parterna enligt löneprinciperna i punkt 1.

Lönehöjningarna ska gälla from. den 1 december 2020 respektive 1 maj 2022.

2.2 Löneöversyn
De lokala parterna ska under avtalsåren 2020 respektive 2022 utöver ovan angivna
utrymme förhandla om löneökningar i syfte att för tjänstemännen bibehålla eller uppnå
önskad lönestruktur.
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Vid överväganden beträffande lönestrukturen ska beaktas de i gruppen ingående
tjänstemännens ökade erfarenhet i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter,
höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran, bättre arbetsinsatser
samt sådan utveckling av egen och andras kompetens som är av vikt för verksamheten.

Översynen ska göras utifrån vad som angivits ovan och från löneprinciperna i punkt 1
samt grundas på systematisk och motiverad bedömning.

Lönehöjningar till följd av löneöversyn gäller, om inte annat överenskommes, fr.o.m. den
1 december 2020 respektive 1 maj 2022.

3 LÄGSTA LÖNEHÖJNING

Om lokal överenskommelse om annat inte träffas ska varje tjänsteman, som omfattas av
lönerevisionen, fr.o.m. den 1 december 2020 och 1 maj 2022 erhållit ett lägsta belopp
om 400 kronor och 300 kronor respektive år. För deltidsanställda minskas beloppet i
proportion till arbetstidens längd.

4 LÄGSTALÖNER2O2Ooch2O2Z

Efter lönehöjningen den 1 december 2020 och 1 maj 2022 ska månadslönen för
heltidsanställd tjänsteman som har fyllt 18 år uppgå till lägst 18 931 kronor och 19 347
kronor respektive år.

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställningstid i företaget ska
månadslönen den 1 december 2020 och 1 maj 2022 vara 20 056 kronor och 20 497
kronor respektive år. Då särskilda skäl föreligger kan lägre lön tillämpas under sex
månad er.

De lokala parterna enas om innebörden och tillämpningen av begreppet “särskilda skäl”
i företaget.

5 FÖRHANDLINGSORDNING

Fördelning av allmän pott enligt punkt 2.1 och översyn av lönerna enligt punkt 2.2 ska
ske genom förhandling mellan lokala parter.

Målsättningen är att lokala parter träffar en överenskommelse om lönerevisionen. Vid
oenighet bör de centrala parterna konsulteras beträffande avtalstillämpningen innan
förhandlingen avslutas.

Saknar Unionen klubb eller arbetsplatsombud med förhandlingsmandat vid företaget
lämnas föi-slag till och sker överläggning med den enskilda tjänstemannen.

1 de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan träffa överenskommelse om
fördelning av allmän pott enligt punkt 2.1 eller beträffande löneöversyn enligt punkt 2.2
har berörd lokal part rätt att föra frågan till central förhandling.
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1 de fall inte heller de centrala parterna kan träffa överenskommelse i ärendet har
central part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till Lönenämnden.

Lönenämnden består av tre representanter för berört arbetsgivareförbund och tre
representanter för Unionen. En av representanterna för berört arbetsgivareförbund ska
vara ordförande och en av representanterna för Unionen vice ordförande.
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