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Bilaga 1  
Ledaravtalet 

Avtal om lönebildning 

Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, 

Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen i Sverige, Plåt & Ventföretagen, 

VVS Företagen, och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning. 

Lönebildningsprocessen avseende medlemmar i Ledarna utarbetas 

och formas på företagsnivå. 

I företag med företrädare för Ledarna utformar de lokala parterna 

den praktiska tillämpningen och formerna för den årliga löneprocessen. 

För att underlätta löneprocessen bör parterna träffa lokala tillämp-

ningsavtal. Vid företag utan lokal företrädare för Ledarna enas ansvarig 

chef och medarbetare också om tidplan för när mål-, uppföljningssam-

tal, lönedialog samt avslut av löneprocessen ska äga rum. 

Ledaravtalet kräver att medarbetare och företag tar sitt ansvar för 

tillämpningen, detta är viktigt för att avtalet ska uppfattas som trovär-

digt över tiden. En ständig utveckling av samarbetsformer är nödvän-

dig. Rätt tillämpat kan avtalet bidra till utveckling av arbetsorganisa-

tion och ledarskap. 

1. Övergripande mål för lönebildningen

Företaget ska ha en för alla känd lönepolitik. 

Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker 

mot bakgrund av företagets ekonomiska förutsättningar, främst pro-

duktivitetsutvecklingen, och medarbetarnas bidrag till denna. 

Det är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, pro-

duktivitet och utvecklingskraft i företagen samt stabila och förtroende-

fulla relationer mellan företagsledning, medarbetare och lokala fackliga 
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företrädare utgör avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft 

och tillväxt. 

Produktivitetsutveckling är ett resultat av en skapande process med 

tydliga mål för företagets verksamhet och för medarbetaren. Företagets 

chefer har därför ett särskilt ansvar för att mål sätts upp och att upp-

följning av resultat sker. 

Det ställs höga krav på chefer och chefer måste i sin tur ha realist-

iska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera sitt uppdrag. 

En dialog mellan chef och närmaste överordnad kring chefens förutsätt-

ningar syftar till att skapa hållbara chefer vilket gynnar verksamheten, 

medarbetare och chefen själv. 

Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens upp-

nådda resultat, kompetens och skicklighet knyts samman med den indi-

viduella löneutvecklingen. Medarbetarnas utbildning och kompetensut-

veckling är av stor betydelse för företagets produktivitet och förnyelse. 

Utöver ovanstående kan system med rörliga lönedelar förekomma. 

2. Den individuella lönen

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad. 

Vid den individuella lönesättningen utgör exempelvis lednings- och 

samarbetsförmåga, omdöme, tekniskt, ekonomiskt, miljömässigt och 

personellt ansvar, förmåga att utveckla medarbetare samt initiativ, 

idérikedom och innovationskraft, betydelsefulla bedömningsgrunder i 

chefsrollen. 

Avgörande för den individuella löneutvecklingen är i första hand 

arbetsuppgifterna och kompetenskraven samt hur målen för verksam-

heten av såväl individuell som övergripande art uppfyllts. Uppsatta mål 

kan även avse utveckling av personliga kompetenser. 

Förmågan att samordna och planera verksamhet är viktiga faktorer 

vid den individuella bedömningen. Detta är särskilt viktigt för de som 

leder byggproduktion. 
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Lönesättningen och lönestrukturen i företaget ska vara saklig och 

systematisk. Lönesättningsprinciperna ska vara kända. Lönesättnings-

principerna får inte vara diskriminerande. Osakliga löneskillnader ska 

elimineras. 

Föräldralediga, som inte arbetar vid tidpunkten för en lönerevision, 

ska på samma villkor som övriga medarbetare omfattas av lönerevisio-

nen. 

3. Utveckling och lön

Både företaget och berörd medarbetare har ett ansvar för en väl funge-

rande löneprocess. Lönebildningen ska medverka till att företag och 

medarbetarna utvecklas. 

Dialogen mellan ansvarig chef och berörd medarbetare är den cen-

trala delen i löneprocessen. 

Det ligger i avtalets anda att lönefrågan i första hand löses i lönedia-

logen med ansvarig chef. Lön och löneökning fastställs en gång per år, 

annan överenskommelse kan träffas lokalt. 

Parterna ser positivt på individuella revisionsdatum. Individuella 

revisionsdatum bedöms underlätta ledaravtalets tillämning och bör 

därför uppmuntras. 

Saknas överenskommelse är lönerevisionsdag den 1 april. 

4. Förhandlingsordning

4.1. Lönedialog och förhandling 

Lönefrågan bör lösas vid den enskilda lönedialogen. 

I företag där överenskommelse om lokal tillämpning har träffats 

överlämnar arbetsgivaren resultatet på de individuella löner i den ord-

ning som överenskommits. Har ingen överenskommelse träffats ska 

lönedialogerna vara avslutade innan de nya lönerna kan utbetalas per 

1 april. Löneförslag överlämnas till Ledarnas klubb eller representant 

för Ledarna vid företaget senast den 1 mars. 
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Ledare (medlem) som inte är beredd att acceptera den lön som före-

slagits av ansvarig chef har rätt att anmäla ärendet till Ledarnas före-

trädare för överläggning med företaget. Om inte annat överenskommits 

lokalt ska överläggning påkallas inom 14 dagar efter genomförd löne-

dialog. 

Om endera parten i detta centrala avtal så önskar och ärendet gäller 

löneprocessen, inte enskild medarbetare, kan ärendet behandlas direkt 

i lokal förhandling utan föregående särskild överläggning. 

Påkallande av lokal förhandling ska ske senast 7 dagar efter det att 

överläggningen avslutats eller besked lämnats att särskild överläggning 

inte ska äga rum. Förhandlingen upptas senast tre veckor efter påkal-

landet. 

För individ som inte erbjuds löneökning ska särskilda överlägg-

ningar föras om individens förutsättningar för arbetsuppgifterna och 

vilka kompetenshöjande insatser som behövs. En personlig utveck-

lingsplan ska då upprättas. 

Vid oenighet bör organisationerna konsulteras beträffande tillämp-

ningen av avtalet innan lokal förhandling avslutas. Inriktningen är att 

centrala förhandlingar inte ska behöva tillgripas. 

4.2 Central förhandling 

Kan de lokala parterna ändå inte enas vid lokal förhandling kan central 

förhandling påkallas. 

Central förhandling ska påkallas senast tre veckor från den dag lokal 

förhandling förklarats avslutad. 

4.3 Lönenämnd 

Kan parterna inte enas vid central förhandling kan frågan hänskjutas 

till Nämnden för lönefrågor för utlåtande. Detta ska ske senast tre 

veckor efter det att den centrala förhandlingen avslutats. Nämnden har 

att inom två månader avge utlåtande i tvistefråga som uppkommit inom 

ramen för detta avtal. 
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4.4 Preskription 

Part, som inte iakttar de tidsfrister som anges i punkterna 4.1–4.3, för-

lorar rätten att föra frågan vidare och arbetsgivaren äger rätt att fast-

ställa lönerna. 

4.5 Medling 

Om parterna efter central förhandling och utlåtande av Nämnden för 

lönefrågor inte är ense i den tvistiga frågan, kan part begära att med-

lare utses för att medla i tvisten enligt nedanstående bestämmelser. 

Medling ska i förekommande fall begäras inom två veckor från det 

att utlåtande delgivits parterna från Nämnden för lönefrågor. Medlaren 

ska så snabbt som möjligt bilda sig en uppfattning av den aktuella tvis-

tefrågan och kalla parterna till överläggningar. I samband därmed har 

medlaren möjlighet att 

− ålägga parterna att utreda eller precisera enskilda förhandlings-

frågor

− med förbundsparternas samtycke, förordna att enskilda förhand-

lingsfrågor ska avgöras av Nämnden för lönefrågor i egenskap av

skiljenämnd

− lägga egna förslag till lösning av förhandlingsfrågorna, samt

− skjuta upp av part varslade stridsåtgärder till dess alla tänkbara

möjligheter till en lösning är slutgiltigt uttömda, dock längst 14

kalenderdagar.

5. 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 enligt punkt 4.2, får Ledarna eller berört 

arbetsgivarförbund besluta om fredspliktens upphörande vid ifrågava-

rande företag eller del av företag som förhandlingen omfattar. Besked 

härom ska omgående lämnas till berört arbetsgivarförbund/Ledarna. 
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Part får inte varsla eller tillgripa stridsåtgärd för ifrågavarande före-

tag/del av företag innan frågan har hänskjutits till Nämnden för löne-

frågor och dess utlåtande delgivits parterna samt medling enligt punkt 

4.5 har genomförts. Varsel om konfliktåtgärder ska för att vara giltiga 

utfärdats av Ledarnas förbundsstyrelse eller av respektive arbetsgivar-

förbunds styrelse. 

I övrigt tillämpas konfliktregler enligt gällande lagstiftning och avtal. 

6. Nämnden för lönefrågor

Nämnden för lönefrågor består av fyra ledamöter, varvid berört för-

bund respektive Ledarna utser två ledamöter var samt vidare var sin 

sekreterare. 

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

nämnden utsedd opartisk ordförande. 

7. Uppsägning

Detta avtal gäller från den 1 maj 2017 och ersätter huvudavtal om löne-

bildning mellan arbetsgivarförbunden och Ledarna av den 1 april 1993 

med revideringar 1 juni 2001, 1 april 2005, 1 april 2007, 1 maj 2010, 

1 maj 2013 och 1 maj 2017. Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig 

uppsägningstid av tre månader.



Kontakt

Glasbranschföreningen
08-453 90 70
www.gbf.se

Installatörsföretagen
08-762 76 00
www.installatorsforetagen.se

Ledarna
0200-87 11 11
www.ledarna.se

Maskinentreprenörerna
08-762 70 65
www.me.se

Måleriföretagen i Sverige
010-484 95 00
www.maleriforetagen.se

Plåt & Ventföretagen
08-762 75 85
www.pvforetagen.se
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