
 
 

 Ledaravtal  
Chefen är i sin roll som arbetsledare arbetsgivarens representant på arbetsplatsen. Det 

förutsätts därför att chefen är lojal med arbetsgivaren och tillvaratar dennes intressen.  

 
Chef är den som, oavsett titel och nivå, företräder arbetsgivaren och leder funktion, 

verksamhet och/eller medarbetare. 

  
Chefsrollen innebär krävande och kvalificerade arbetsuppgifter. För att få långsiktigt hållbara 

chefer är tydlighet kring uppdraget, handlingsfrihet och uppbackning från organisationen en 

förutsättning. 

  
Relationen mellan Arbetsgivaralliansen och Ledarna präglas av att Ledarna är en organisation 

för chefer och lösningar på eventuella tvister mellan parterna inriktas på åtgärder som stärker 

tilliten mellan parterna.  

 
§ 1 Avtalets omfattning  
 
1.1 Omfattning  

 
Detta avtal omfattar medlemmar i Ledarna som utgör arbetsgivarens företrädare vid 

arbetsplatser i verksamheter/organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen  

 
1.2 Enskild överenskommelse (dispositivitet)  

 
Chef som omfattas av detta avtal kan träffa enskild individ- och verksamhetsanpassad 

överenskommelse med arbetsgivaren om andra villkor utan hinder av det allmänna 

villkorsavtalet. Sådan överenskommelse skall vara skriftlig och särskilt redovisa villkoren. 

  
Villkoren i den enskilda överenskommelsen gäller tills vidare och kan revideras vid nästa 

lönedialogstillfälle. 

  
En part som vill att villkoren skall upphöra skall underrätta den andre parten senast en månad 

före lönedialogstillfället. Från lönedialogstillfället gäller i så fall de allmänna villkor som har 

överenskommits mellan de centrala parterna.  

 
Den enskilda överenskommelsen får inte strida mot tvingande lagstiftning.  

 
 
 
 
 
 



 
 
Avtal om lönebildning i organisationen/verksamheten  
 
Utgångspunkter  
 
Lönebildningsprocessen ska utgå från organisationens ekonomiska förutsättningar och 

chefens bidrag till denna utveckling. Den individbaserade lönesättningen bidrar till att 

sambandet mellan verksamhetens mål, den egna utvecklingen, insatsen och lönen blir tydlig. 

På det viset kan lönen bli en drivkraft i den egna prestationen och därigenom positivt påverka 

både verksamhetens utveckling och den egna löneutvecklingen.  

 
Lönebildningsprocessen bygger på dialog mellan chef och närmast överordnad chef. I 

dialogen är kompetens och resultat viktiga begrepp. Organisationens verksamhetsidé och mål 

länkas samman med personlig utveckling och löneutveckling. Lön och andra förmåner 

kopplas till prestation, måluppfyllelse och hur chefen leder verksamhet och medarbetare. 

  
Lönebildningsprocessen ska vara transparent, tydlig och känd i verksamheten/organisationen. 

Processen definieras i verksamhetens lönepolicy. 

  
Det ställs höga krav på chefer och de måste i sin tur ha realistiska förutsättningar för att 

framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. En dialog mellan chef och närmast överordnad chef 

kring uppdrag och förutsättningar syftar till att skapa hållbara chefer vilket gynnar 

verksamhet, medarbetare och chefen själv. Denna dialog bör föras i samband med 

utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet. 

  
Kompetensutvecklingens betydelse 
  
För att möta kvalitetskrav och branschens utveckling krävs ett målmedvetet arbete med att 

utveckla kompetensen inom verksamheten. Chefernas kunnande, personliga engagemang och 

utveckling har avgörande betydelse. Alla chefer, ska, efter behov, ges möjlighet och utrymme 

till kompetensutveckling i arbetet. 

  
Kompetensutveckling är en viktig faktor i lönebildningsprocessen. Arbetsgivare och chefen 

har ett gemensamt ansvar för chefens kompetensutveckling och det är nödvändigt att 

arbetsgivaren avsätter erforderliga resurser för detta.  

Den interna dialogen om kompetensutveckling är en viktig grund för utvecklingen av 

chefernas och organisationens samlade kompetens. Dialogen kan föras vid t ex planerings- 

eller utvecklingssamtal /medarbetarsamtal. Mål för individuell kompetensutveckling ska 

sättas. Dialogen kan föras vid t ex planerings- eller utvecklingssamtal /medarbetarsamtal, där 

mål för individuell kompetensutveckling sätts. 

  

 
 
 
 



 
 
Lön och löneutveckling 
  
Den årliga löneprocessen bygger på dialog mellan chef och närmast överordnad chef. Lön och 

lönesättning ska stödja organisationens måluppfyllnad och utveckling. Lön sätts därför utifrån 

chefens prestation och måluppfyllelse.  

Närmaste överordnad, lönesättande chef, är den som har bäst kunskap om chefens kompetens 

och prestationer. Det är därför viktigt att lönesättande chef har befogenhet att genomföra 

dialogen. 

  

Tidplan för den årliga löneprocessen, utvecklingssamtal/medarbetarsamtal samt lönesamtal 

omfattas av de intentioner som återfinns i Samverkansavtal mellan Arbetsgivaralliansen – LO, 

PTK. 

  

Lönerevision ska ske minst en gång per år. Lönerevisionstillfällena för chefer kan förläggas 

till personligt överenskomna tidpunkter. Kommer chef och organisationen inte överens ska 

lönerevision ske enligt respektive branschavtals tidpunkt för lönerevision 

  

Löneprocessen är en ständigt pågående process som sträcker sig över hela året. 

Löneprocessen ska kopplas till organisationens övergripande mål som bryts ned på 

individnivå så att löneprocessen blir transparent, förståelig och känd för alla. Rätt tillämpat 

kan detta avtal bidra till utveckling av såväl organisation som ledarskap. Följande steg skapar 

grund för en sådan löneprocess. 

Steg 1 Förutsättningar  

Lönen ska vara individuell och differentierad. Lönepolicy, löneavtal, lönekriterier samt 

organisationens ekonomiska- och marknadsmässiga förutsättningar skapar en nulägesbild som 

ska vara känd för alla inför den kommande lönesättningen. Chefens egen nulägesbeskrivning 

kompletterar denna analys.  
Föräldralediga och sjukskrivna ska erbjudas utvecklingssamtal/medarbetarsamtal, och 

omfattas av löneöversynen samt erbjudas lönesamtal.  
 
Steg 2 Utvecklingssamtal/medarbetarsamtal  

Alla chefer ska ha minst ett utvecklingssamtal/medarbetarsamtal per år med sin lönesättande 

chef. I detta samtal diskuteras förutsättningar, målbild samt kompetensutveckling. Chefens 

individuella mål och kompetensutveckling ska dokumenteras.  
 
Steg 3 Kontinuerlig uppföljning  

Förändringar i omvärlden skapar behov av att ofta följa upp och eventuellt korrigera den 

målbild och de mål som satts upp. Varje chef ska beredas tillfälle till kontinuerlig uppföljning 

med sin lönesättande chef.  
 
Steg 4 Bedömning  

Inför lönesamtalet ska lönesättande chef göra en bedömning av chefens prestation under året. 

Detta för att kunna sätta lön utifrån det resultat och den måluppfyllelse som skett under året. 

Organisationens lönepolicy, lönekriterier samt lönesättande chefens bedömning från 

utvecklingssamtal/medarbetarsamtal och den kontinuerliga uppföljningen utgör underlag. 

Motsvarande förberedelse görs även av den chef som ska bli lönesatt.  
 



 
 
Steg 5 Lönesamtal  

I lönesamtalet ska en dialog föras mellan chef och lönesättande chef kring årets arbetsinsats, 

utifrån steg 4. I samtalet ska chefens lönenivå och löneutveckling diskuteras. Lönesättande 

chef lämnar och motiverar sitt förslag till ny lön. Ny lön fastställs skriftligen och undertecknas 

av båda parter.  
För chef som inte erbjudits någon eller märkbart låg löneökning ska särskilda samtal föras om 

chefens förutsättningar för arbetsuppgifterna, behov av kompetenshöjande insatser eller andra 

åtgärder. En personlig utvecklingsplan ska då upprättas.  
 
Steg 6 Utvärdering  

Löneprocessen kräver ständig utveckling. En gemensam utvärdering i syfte att förbättra 

löneprocessen ska genomföras årligen. Resultatet bildar en plattform för kommande års 

löneprocess. Utvärderingen ska genomföras mellan chef och lönesättande chef eller i forum 

för chefsfrågor eller motsvarande.  

 
 
Förhandlingsordning  
 
Lönedialog och lokal förhandling  
 
Lönefrågan bör lösas i samband med lönesamtalet.  

Vid oenighet i lönesamtalet kan Ledarna konsulteras och en överläggning kan begäras. Sådan 

överläggning ska påkallas inom 14 dagar från genomfört lönesamtal. 

  
Om endera parten så önskar och ärendet gäller löneprocessen kan frågan behandlas direkt i 

lokal förhandling utan föregående överläggning. Förhandling ska upptas senast tre veckor 

efter påkallandet. 

  

Vid oenighet bör de centrala parterna konsulteras beträffande tillämpningen av avtalet innan 

lokal förhandling avslutas. Inriktning är att central förhandling inte ska behöva tillgripas. 

  

I organisationer där lokal tillämpningsöverenskommelse har träffats överlämnar arbetsgivaren 

resultatet på de individuella lönerna i den ordning som de lokala parterna har kommit överens 

om. 

  

 
Central förhandling 
  
Kan de lokala parterna inte enas vid lokal förhandling kan central förhandling påkallas. 

  

Central förhandling ska påkallas senast tre veckor från den dag loka förhandling förklarats 

avslutad.  

 
 
 
 



 
 
Lönenämnd 
 

Kan parterna inte enas vid central förhandling kan frågan hänskjutas till Nämnden för 

lönefrågor för utlåtande. Detta ska ske senast tre veckor efter att den centrala förhandlingen 

avslutats. Nämnden har två månader på sig att avge utlåtande i tvistefråga som uppkommit i 

detta avtal  
 
Preskription  
 

Part som inte iakttar fristerna ovan förlorar rätten att föra frågan vidare och arbetsgivaren har 

därmed rätt att fastställa lönerna.  

 
Fredsplikt  
 

Detta avtal om lönebildning innebär att fredsplikt gäller för såväl de lokala som centrala 

parterna för de frågor som regleras i detta avtal. 

  

Om överenskommelse om de individuella lönerna inte har kunnat uppnås vid central 

förhandling får Arbetsgivaralliansen eller Ledarna besluta att fredsplikten upphör vid den 

organisation eller del av organisation som förhandlingen omfattar. Besked härom ska 

omgående lämnas till Arbetsgivaralliansen och Ledarna. 

  

Part får inte varsla eller tillgripa stridsåtgärd för organisation eller del därav innan frågan har 

hänskjutits till Nämnden för lönefrågor och dess utlåtande delgivits parterna. 

  

Varsel om konfliktåtgärder ska för att vara giltiga ha utfärdats av Ledarnas förbundsstyrelse 

eller Arbetsgivaralliansens berörda styrelse.  

 

I övrigt tillämpas konfliktregler enligt gällande lagstiftning och avtal.  

 
Nämnden för lönefrågor  
 

Nämnden för lönefrågor består av fyra ledamöter, varav Arbetsgivaralliansen och Ledarna 

utser två ledamöter var samt var sin sekreterare. 

  
Om nämnden är ense kan den fungera som skiljenämnd med en av nämnden utsedd opartisk 

ordförande.  

 
Uppsägning  
 

Detta avtal gäller från 2020-01-01 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre 

månader. 

  



 


