LEDARAVTALET
AVTAL OM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING FÖR
JORDBRUK, SKOGSBRUK, GOLF OCH TRÄDGÅRDSNÄRING
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1. AVTALETS TILLÄMPNING
Detta avtal utgör ramen för dialogen mellan chef och närmast
överordnad chef rörande den lokala lönebildningsprocessen
och dialogen kring förutsättningarna för chefens uppdrag.
Avtalet är mycket flexibelt och ger goda möjligheter till lokal
anpassning utifrån chefens egen situation och de förhållanden som råder inom företaget.
För att avtalet ska fungera krävs ett stort engagemang av
alla berörda i den lokala tillämpningen. Det gäller såväl
företagsledning, Ledarnas lokala företrädare som chefer. Det
är därför avgörande att tillämpningen kvalitetssäkras genom
en beskrivning på företagsnivå av hur chefsdialogen och den
lokala lönebildningsprocessen skall fungera.
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2. UTGÅNGSPUNKTER
Den lokala lönebildningsprocessen bygger på dialogen mellan chef och närmast
överordnad chef. Viktiga begrepp är mål,
kompetens och resultat. Företagets affärsidé och mål länkas samman med personlig
utveckling och löneutveckling. Lön och
belöning kopplas till prestation, måluppfyllelse och hur chefen leder verksamhet och
medarbetare.
Chefer är utsedda av och företräder arbetsgivaren. Chefer har därmed ett särskilt
ansvar och sättet de utövar sitt ledarskap
på är av central betydelse för verksamhetens effektivitet, produktivitet, innovation
och medarbetares arbetsmiljö. Chefer har
också betydelse för ett hållbart arbetsliv

och en ökad mångfald i arbetslivet.
Vad som formar ledarskapet beror på flera
samspelande faktorer – chefens individuella egenskaper, chefens förutsättningar för
uppdraget och inte minst det sammanhang
chefen är verksam i.
Det ställs höga krav på chefer och chefer
måste i sin tur ha realistiska förutsättningar för att framgångsrikt kunna hantera
sitt uppdrag.. En dialog mellan chef och
närmast överordnad chef kring chefens
förutsättningar syftar till att skapa hållbara
chefer vilket gynnar verksamhet, medarbetare och chefen själv. Avtalet utgår från att
det träffas en skriftlig lokal överenskommelse om löneprocessen
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3. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Närmaste chef är den som har bäst kunskap om individens ambitioner, kompetens och prestationer. Därför ska chefens
uppdrag, förutsättningar, individuella mål
och utvecklingsplaner formuleras i dialog
mellan chef och närmast överordnad chef.
Dialogen ska följas upp under året i syfte
att utvärdera hur arbetet fungerar.
Det lokala partsgemensamma arbetet kring
löneprocessen bör ske med utgångspunkt
i frågeställningarna i bilaga A. Diskussion
och anpassning sker efter företagets specifika förhållanden och chefers behov.
Företaget ska definiera vilka personer som
har ansvar för lönebildningen, deras befogenheter och hur arbetsuppgifter fördelas.
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Lönesättningen ska vara individuell och
differentierad. Den ska utgå från verksamhetens krav, arbetsuppgifternas art och
innehåll. Individuell kompetens och prestation samt förmåga att uppnå uppsatta mål
ska ligga till grund för bedömningen och
värderingen vid lönesättningen. Vid den
individuella bedömningen av chefernas insatser ska ledarskapsförmågan särskilt beaktas, det vill säga förmågan att utveckla
och engagera medarbetarna.
I dialogen mellan chef och närmast överordnad chef rörande chefers uppdrag och
förutsättningar bör områden som tas upp i
bilaga B avhandlas.
De centrala parternas uppgift är att ge
stöd och råd beträffande principerna för den
praktiska tillämpningen av lönebildningen
och dialogen kring chefers förutsättningar.

4. LÖN OCH LÖNEUTVECKLING
4.1 Lönesättningen ska vara individuell och differentierad utifrån företagets
lönepolicy och väl kända lönekriterier.
4.2 Revidering av lönen ska ske minst
en gång per år. Lönerevisionstillfällena för olika individer kan med fördel
förläggas till skilda tidpunkter. Av
lokalt avtal om löneprocess enligt
punkt 3, ska framgå vilka former och
tidpunkter som gäller för lönerevision.
På företag där Ledarna saknar företrädare fastställs tidpunkt för lönerevision
direkt mellan arbetsgivare och berörd
medlem.
4.3 Närmaste chef ska ha ett avgörande inflytande vid lönesättning och
lönerevision. Ny lön ska alltid presenteras och motiveras i ett planerat
samtal.
4.4 I samband med byte av befattning
ska löneöversyn ske.
4.5 För individ som inte erbjuds
någon eller som enbart erbjuds ringa
lönehöjning skall särskilda överläggningar föras om individens förutsättningar för arbetsuppgifterna och
vilka kompetenshöjande insatser som
behövs. En personlig utvecklingsplan
skall då upprättas.
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Bilaga A

Hanteringspunkter
löneprocessen
1. Vad kan vi vinna med en anpassad lokal lönebildning?
2. Vilken utveckling hos individerna vill vi se?
3. Hur värderar vi ledarskapet?
4. Hur fördelas ansvar och befogenheter?
5. Hur ska ledningen kommunicera förutsättningarna inför
årets lönerevision med de lönesättande cheferna?
6. Vilka olika samtal ska cheferna genomföra?
7. Hur ska ledningen och Ledarnas företrädare överblicka
kvaliteten i samtalen, bedömningarna och löneförslagen?
8. Vilken utbildning, stöd och resurser behöver de
lönesättande cheferna?
9. Hur ska samtal och överenskommelser dokumenteras?
10. Om chef och närmast överordnad chef inte kommer överens,
hur hanterar vi det med hänsyn till avtalets krav?
11. Vilken tidplan ska gälla för den kommande revisionsperioden?
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Bilaga B

Hanteringspunkter
i chefsdialogen
En fungerande dialog mellan chef och närmast överordnad chef utgår
från att bägge parter har förberett sig inför dialogen.
Områden som bör lyftas i dialogen kring chefens uppdrag och förutsättningar är:
1. Uppdrag och ansvarsområden
2. Befogenheter
3. Stöd i organisationen (administrativt, HR, närmaste chef, kollegor, medarbetare)
4. Förväntningar på tillgänglighet
5. Förståelse för företagets hela verksamhet
Frågeställningar (mer lämpat som verktyg, ej avsett att finnas med i centralt avtal)
1. Vad kännetecknar ett gott ledarskap?
2. Hur vill du beskriva ditt uppdrag och dina ansvarsområden?
3. Hur tydlig anser du att ansvarsfördelningen är inom företaget?
4. Vilken grad av handlingsfrihet anser du att du har?
5. Vilket inflytande har du på övergripande beslut, verksamhetens inriktning?
6. I vilken utsträckning kan du planera ditt arbete?
7. Vad är mest prioriterat just nu?
8. Vad skulle du vilja lägger mer tid på?
9. Vad skulle du vilja lägga mindre tid på?
10. Vilket utrymme och i vilket forum kan du diskutera verksamheten och reflektera?
11. Hur resonerar du kring tillgänglighet i din chefsroll?
12. Hur påverkas ditt privatliv av ditt arbete?
13. Vilket stöd behöver du i din chefsroll för att hantera ditt uppdrag på bästa sätt?
14. Vad kan jag göra för att bidra till att du har rätt förutsättningar för ditt uppdrag?
15. Hur vill du beskriva relationen till dina medarbetare?
16. Hur och från vem får du återkoppling på din arbetsinsats?
17. Vilken information behöver du för att hantera ditt uppdrag?
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5. FÖRHANDLINGSORDNING
5.1 Medlem i Ledarna som inte är beredd att acceptera
den lön som föreslagits av närmaste chef har rätt att
anmäla ärendet till Ledarnas företrädare för överläggning med företaget Närmare utformning av regler för
sådan överläggning fastställes enligt punkt 2 i detta
avtal. Om endera parten så önskar kan ärendet behandlas direkt i lokal förhandling utan föregående särskild
överläggning.
5.2 Påkallande av lokal förhandling ska ske senast sju
dagar efter det att överläggningen avslutats eller besked lämnats att särskild överläggning ej ska äga rum.
Förhandlingen upptas senast tre veckor efter påkallandet. Vid oenighet bör de centrala parterna konsulteras innan lokal förhandling avslutas. Avsikten är att
undvika central förhandling.
5.3 Saknas Ledarklubb vid företaget förs förhandling
med de representanter som medlemmarna i Ledarna
utsett.
5.4 Kan de lokala parterna inte enas vid lokal förhandling kan central förhandling begäras. Central förhandling skall påkallas senast tre veckor från den dag lokal
förhandling förklarats avslutad.
5.5 Kan parterna ej enas vid central förhandling kan
frågan hänskjutas till Nämnden för Lönefrågor (se
punkt 8 nedan) för utlåtande. Detta skall 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.
5.6 Part som ej iakttar de tidsfrister som anges i punkterna 5.1-5.6 förlorar rätten att föra frågan vidare och
arbetsgivaren äger rätt fastställa lönerna.
5.7 Vid företag där Ledarna saknar företrädare överenskommer enskild medlem och lönesättande chef om
tid för utvecklingssamtal, lönedialog, etc. Även denna
process ska följa löneavtalets grundläggande principer.
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6. MEDLING
Parterna är ense om att utse en medlare
som har till uppgift att vid behov biträda
parterna vid förhandling enligt detta avtal.
Om parterna efter central förhandling
och utlåtande av Nämnden för Lönefrågor ej är ense i den tvistiga frågan kan
part begära medling enligt nedanstående
bestämmelser.
Medling skall i förekommande fall begäras inom två veckor från det att utlåtande
delgivits parterna från Nämnden för
Lönefrågor.
Medlaren har att så snabbt som möjligt
bilda sig en uppfattning om den aktuella
tvistefrågan och kalla parterna till överläggningar.

I samband därmed har medlaren möjligheter:
• att ålägga parterna att utreda eller precisera enskilda förhandlingsfrågor
• att med förbundsparternas samtycke
förordna att enskilda förhandlingsfrågor
skall avgöras av Nämnden för Lönefrågor i
egenskap av skiljenämnd
• att lägga egna förslag till lösning av
förhandlingsfrågorna, samt
• att skjuta upp av part varslade stridsåtgärder till dess alla tänkbara möjligheter
till en lösning är slutgiltigt uttömda, dock
längst i 14 kalenderdagar.

FOTO: CARL-FREDRIK HAMILTON
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7. 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 ej har
kunnat uppnås vid central förhandling enligt punkt 5.4, äger
Ledarna eller SLA besluta om fredspliktens upphörande vid
ifrågavarande företag eller del av företag som förhandlingen
omfattar. Besked härom skall omgående lämnas till motparten.
Part får ej varsla eller tillgripa stridsåtgärd för ifrågavarande arbetsplats innan medling begärts enligt punkt 6. Varsel
om konfliktåtgärder skall för att vara giltiga ha utfärdats av
Ledarnas förbundsstyrelse eller av SLA:s styrelse.
I övrigt tillämpas konfliktregler enligt gällande lagstiftning och avtal.

8. NÄMNDEN FÖR
LÖNEFRÅGOR
Nämnden för lönefrågor består av fyra ledamöter varvid
SLA respektive Ledarna utser två ledamöter var samt
varsin sekreterare. Om nämnden är ense, kan den fungera
som skiljenämnd, med en av nämnden utsedd orpartisk
ordförande. Samma gäller om den av parterna utsedda
medlarenförordnar om att enskilda förhandlingsfrågor skall
avgöras av skiljenämnd.

9. UPPSÄGNING
Föreliggande avtal träder i kraft den 01-06-2017 och
gäller därefter tillsvidaremed en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. Parterna är ense om att detta avtal
skall anmälas till Medlingsinstitutet för registrering.
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Bilaga C

Stödfrågor
Dessa frågor är tänkta att vara ett stöd för att beskriva och få igång en väl fungerande och
verksamhetsanpassad lönebildning. De kan också användas till att följa upp och kvalitetssäkra
den löneprocess ni redan har. Frågorna syftar till att tydliggöra roller, ansvar och arbetssätt
samtidigt som de ska ge nya infallsvinklar och tankar. Gå igenom frågorna i den partsgemensamma arbetsgrupp som har i uppdrag att ta fram förslag på en ny eller reviderad tillämpningsbeskrivning. Dokumentera så att processen framstår som tydlig och genomförbar!
1. VAD KAN NI VINNA PÅ EN ANPASSAD LOKAL LÖNEBILDNING?
• Hur kan Ledaravtalet stödja er verksamhetsidé och utveckling med tanke på de utmaningar ni står inför?
• Hur skiljer sig Ledaravtalet från övrig lönebildning på företaget?

2. VILKEN UTVECKLING HOS INDIVIDERNA VILL VI SE?
• Vilka kompetenser och vilket agerande är viktigt framöver?
• Vilka lönekriterier är därför viktiga att lyfta fram?
• Hur kommuniceras och förankras lönekriterierna?
• Hur ska cheferna nå samsyn kring hur lönekriterierna ska tillämpas?
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3. HUR VÄRDERAS LEDARSKAPET?
• Vad ska ledarskapet i verksamheten kännetecknas av?
• Vilka lönekriterier ska finnas för att premiera det ledarskap som verksamheten vill och behöver belöna?

4. HUR FÖRDELAS ANSVAR OCH BEFOGENHETER?
• Vem/vilka ska bedöma prestationer och resultat?
• Hur ska bedömningarna gå till?
• Vad krävs av lönesättande chefer i form av tid och resurser för att klara löneprocessen?
• Vilka befogenheter behöver de?
• Vilket ansvar har den som blir lönesatt?

5. HUR SKA LEDNINGEN KOMMUNICERA FÖRUTSÄTTNINGARNA INFÖR
ÅRETS LÖNEREVISION MED DE LÖNESÄTTANDE CHEFERNA?
• När ska det ske?
• Hur ska det gå till?
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6. VILKA OLIKA SAMTAL SKA CHEFERNA GENOMFÖRA?
• När ska samtalen genomföras?
• Vad är syftet med respektive samtal?
• Ska alla i verksamheten omfattas av samma modell?
• Hur ska ni säkra kvaliteten i samtalen?
• Hur många medarbetare kan en chef klara av att ha samtalen med?

7. HUR SKA LEDNINGEN OCH LEDARNAS FÖRETRÄDARE ÖVERBLICKA KVALITETEN I
SAMTALEN, BEDÖMNINGARNA OCH LÖNEFÖRSLAGEN?
• Hur får ni en gemensam överblick över hur löneprocessen fungerar?
• Vilka behov har ni av uppföljning? När och hur ska den ske?
• Vem gör vad?

8. VILKEN UTBILDNING, STÖD OCH RESURSER BEHÖVER DE LÖNESÄTTANDE CHEFERNA?
• Hur utbildas/introduceras nya chefer i löneprocessen?
• Vilken information/utbildning får de som blir lönesatta?
• Vilken roll ska HR respektive Ledarna ha i processen?
• Vilket stöd i form av material och underlag m.m. behöver lönesättande chefer och medarbetare?
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9. HUR SKA SAMTALEN OCH ÖVERENSKOMMELSERNA DOKUMENTERAS?
• Hur ska dokumentationen användas?
• Vem äger dokumentationen?
• Behövs en speciell mall för dokumentationen tas fram?
• Hur ska överlämnandet ske vid chefsbyte?

10. OM CHEF OCH MEDARBETARE INTE KOMMER ÖVERENS, HUR GÖR NI DÅ?
• Hur ska situationen hanteras?
• Vilken ordning ska gälla, vad säger det centrala avtalet?

11. VILKEN TIDSPLAN SKA GÄLLA FÖR DEN KOMMANDE LÖNEREVISIONEN?
• Ska alla ha samma eller ska det vara individuella lönerevisionsdatum?
• När ska de olika samtalen vara genomförda?
• När ska nya lönerna betalas ut?
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LEDARAVTALET
AVTAL INOM INDIVIDUELL OCH LOKAL LÖNEBILDNING
FÖRoss
TRÄ-blir
OCH chefer
MÖBELINDUSTRIN
Hos
bättre.

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000
medlemmar. Hos oss får chefer stöd både i rollen som chef och
som anställd – ett dubbelt perspektiv som bara Ledarna erbjuder.
Vi stärker den enskilde chefen genom att utgå från individuella
behov och önskemål. Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar
för att Sverige ska ha världens bästa chefer.
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SLA-arbetsgivarna
Besöksadress: Storgatan 19, Postadress: Box 55525 102 04 Stockholm
Växel: 08-762 72 40 Webb: sla-arbetsgivarna.org

Ledarna – Sveriges chefsorganisation
Besöksadress: S:t Eriksgatan 26 Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm
Ledarnas chefsrådgivning: 0200-87 11 11 Webb: ledarna.se

16 │ SLA & LEDARNA │ 2017

