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AVTALSKALENDER
Förbund December Januari Februari Mars April Maj Juni Viktigaste motparter Störs ta avtalen Viktiga frågor

byggnads

Sveriges byggindustrier
VVS-företagen
Plåtslageriernas riksförbund

Alla avtal förhand las om under 
våren, störst är byggavtalet.

Arbetsmiljö. 
2016 ifrågasatte arbetsgivarna 
prestations lön som huvudlöneform, 
frågan kan återkomma.

elektrikerna

elektriska installatörsorganisationen 
(eIO) 
energiföretagens Arbetsgivare-
förening (eFA).

Installationsavtalet överlägset 
störst, därefter kraftverks-
avtalet.

elektrikerna har flaggat för att de  
kommer att lyfta frågor om  
underentreprenörskedjor.

Fastighets

Almega tjänsteförbunden 
Fastigo

Serviceentreprenadavtalet, 
som berör 9 500 medlemmar, 
inom framför allt kontorsstäd-
ning, är störst.

Lägstalöner: Almega brukar begära att 
avtalets lägsta löner ska höjas mindre än 
utgående löner, men Fastighets har hållit 
emot.
Hyvling väntas bli en viktig fråga. 

GS

Grafiska företagens förbund
Industriarbetsgivarna
SLA
trä- och möbelföretagen (tMF)

Träindustriavtalet är klart 
störst. Därefter kommer 
sågverks avtalet och de graf-
iska avtalen: infomedia-avtalet 
(civiltryckerierna) och förpack-
ningsavtalet.

Varierar mellan avtalsområdena. På 
sågverksavtalet är det framför allt 
anställnings- och arbetstidsfrågor. På de 
grafiska avtalen ligger GS fokus på att 
höja lägstalönerna. 

Handels

Svensk Handel och KFO (där Coop är 
den största arbetsgivaren)

Detaljhandelsavtalet och  
partihandelsavtalet med  
Svensk Handel
Avtalet med KFO

Handels driver rätten till heltid, och 
vill täppa till möjligheten till hyvling – i 
spåren av AD-domen i slutet av november 
som gav Coop i Örebro rätt att omplacera 
anställda till samma arbetsuppgifter som 
tidigare, men med kortare arbetstid.

HrF

Visita Största avtal: Hotell- och  
restaurangavtalet med Visita 
(”gröna riksavtalet”).

Anställningsformer, hyvling och  
arbetstider.

IF Metall

teknikföretagen 
Industriarbetsgivarna 
Ikem
Motorbranschens  
arbetsgivareförbund

Teknikavtalet och en rad andra 
industriavtal. Dessutom motor-
branschavtalet, tvätteriavtalet 
och bemanningsavtalet (som 
omfattar 20 000 medlemmar, 
klart fler än för något annat fack).

Industrifackens gemensamma lönekrav 
landade på 2,8 procent. Dessutom kräver 
de mer avsättningar till delpension. 
Utöver det vill IF Metall minska arbetsgi-
varens rätt att beordra övertid.

Kommunal

Sveriges  
bussföretag 
Almega 
KFO 
SLA

Trafik, förskola/skola (där 
barnskötare är en stor grupp), 
Svenska kyrkan, Samhall och 
personlig assistans.

Arbetstider, löneavtal och anställnings-
trygghet.

Livs

Livsmedelsföretagen Livsmedelsavtalet är det 
absolut största. De andra 
avtalen som löper ut (kaffe- och 
kryddavtalet, tobaksavtalet 
och vin- och spritavtalet) styrs i 
praktiken av Livsmedelsavtalet.

Lönekravet är 430 öre mer i timmen + mer 
till delpension. Livs kräver att lägsta löner 
höjs i takt med utgående löner.  
Arbetsmiljö, arbetstider och formerna 
för hur övertid ska beordras är andra 
frågor på Livs agenda.

Musikerna

Svensk Scenkonst 
Public service

Avtalet med Svensk scenkonst ersättningsnivåer till egenföretagare – 
Musikerna vill att de ska vara i nivå med 
kollektivavtalet.

Målarna

Måleriföretagen
Motorbranschens  
arbetsgivarförbund

Måleriavtalet med Måleriföreta-
gen är Målareförbundet största 
avtal. Mindre avtal är lack-
avtalet, servicearbetaravtalet 
och materialarbetaravtalet.

ersättning för restid till och från arbetet
Höjningar i ackordsprislistan
Jämställdhetsfrågor, t ex omklädnings-
rum för kvinnliga målare

Pappers

enda motparten är  
Industriarbetsgivarna

Medlemmarna omfattas dels 
av Pappers eget avtal om lön 
och en del andra villkor, dels ett 
avtal om ”allmänna villkor” som 
är gemensamt med tjänste-
männen. 

Pappers vill begränsa arbetspassens 
längd till maximalt 13 timmar. Facket 
driver också stopp för inhyrning där det 
finns behov av permanent arbetskraft och 
stopp för elvamånaders anställningar för 
att kringgå las.

Seko

Almega
Sveriges byggindustrier 
Arbetsgivarverket

23 riksavtal förhandlas om 
under 2017. Störst är Väg- och 
banavtalet, Avtalet för statligt 
anställda, avtalet för bransch 
Kommunikation (=postbran-
schen) och spårtrafikavtalet.

Pensionskrav kommer troligen att 
finnas med på de flesta avtalsområden. 
Hyvling har dykt upp som viktig fråga. På 
telekom avtalet: ersättning för arbetsresor 
från hemmet. Spårtrafikavtalet: Visstids-
anställningar. 

transport

biltrafikens arbetsgivareförbund
Almega Säkerhetsföretagen

Många avtal löper ut i vår,  
störst är Transportavtalet, 
bevakningsavtalet, Miljö-
arbetareavtalet.

Anställningstrygghet, bland annat  
kommer hyvling att tas upp.
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! Ingår i industri fackens avtals plattform tillsam-
mans med Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Krav  
växlas

Avtal 
löper ut IF

IF

IF

IF

Nu har avtalsrörelsen dragit i gång – och den kommer att hålla på ett bra tag. Här ser du vårens tidtabell för samtliga  
LO-förbund och vilka frågor som väntas bli stora i deras avtalsförhandlingar. Riv ut uppslaget och spara!

26/1 Kravväxling med Svensk 
Handel om detalj- och parti-
handelsavtalen

7/2 Krav växlas  
med Visita

31/3 Avtalen med Visita, IDeA, 
Livsmedelsföretagen, Flyg-
branschen och KFO löper ut

31/3 Detaljhandelsavtalet, 
partihandelsavtalet, avtalet 
med KFO löper ut

Krav utväxlas ”i närtid” för avtalen med 
Fastigo och Almega Fastigheter, som berör  
fastighetsskötare

21/12: Kravväxling 
med Livsmedels- 
företagen

31/3 Livsmedels avtalet +  
kaffe- och kryddavtalet, tobaks-
avtalet, vin- och spritavtalet 

I slutet av januari växlas krav 
med Motorbranschens 
arbetsgivarförbund

31/3: teknikavtalet, I-avtalet, samt avtalen för  
Stål och metall, teko, Gruv, Kemisk industri, 
Återvinning + gemensamma metallavtalet

21/12: Kravväxling med Grafiska 
företagen, tMF, SLA och Industri- 
arbetsgivarna

19/1: Krav lämnas  
till SLA om  
virkesmätaravtalet

Februari: Krav  
till Almega för  
tidningsavtalet

21/12 Krav växlades 
med Industri- 
arbetsgivarna

31/3 Pappers avtal om lön och en del 
andra villkor, samt avtalet om ”allmänna 
villkor” löper ut

31/3: Anställda i kyrkan, 
vård och omsorg, åter-
vinning och sotare

Krav växlas löpande under 
vintern och våren ungefär tre 
månader innan avtal löper ut.

30/6: tvätteriavtalet

30/6: Privatanställda personliga  
assistenter, djursjukvårdare, lantarbe-
tare, anställda vid stall och ridhus

30/9: bl a bussförare,  
hemserviceanställda, 
Samhall

1/2 Svensk 
scenkonst

9/2 Målarna lämnar 
yrkanden till Måleriföretagen, 
som svarar senare

31/3 energiavtalet, avtalen 
för ombordanställda och 
flygplatsanställda går ut

30/4 Spårtrafikavtalet, telekom–
avtalet, väg- och banavtalet, 
järnvägsinfrastrukturavtalet

Över sommaren kvarstår bara ett 
stort avtal att förhandla om, Kom-
munikation, som går ut 31 juli

31/3 Avtalen med Sr och Ur
Avtalet med Svensk Scenkonst

28/2 Avtalet 
med SVt och Ur 
löper ut
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31/5 entreprenadmaskinavtalet 
löper ut

Kravväxling: byggavtalet 26/1 
teknikinstallationsavtalet 27/1

20/3 Plåt- och  
ventilationsavtalet

!
18/1 Överläggningar 
har börjat. Krav växlas 
senare.

14/3 Krav växlas 
för Spårtrafik-
avtalet

31/3 transportavtalet 
Miljöarbetareavtalet

bevakningsavtalet 31/5

Kravväxling: Installationsavtalet och  
kraftverksavtalet i mitten av februari.

båda avtalen  
löper ut 30/4

31/3 Fastighetsskötaravtalen  
+ avtalet för specialservice (industri-
sanering, städning av kärnkraftverk m m)

31/3 Infomediaavtalet, förpacknings-
avtalet, träindustriavtalet, stoppmöbel-
industriavtalet

31/5 Serviceentreprenadavtalet

Huvudsakliga 
motparter

De största avtalen 
som löper ut

På fackets agenda  
utöver lön

30/4 bygg-, teknikinstallations-, 
glasmästeri-, respektive plåt- 
och ventilationsavtalet löper ut

24/2 Samt-
liga LO-fack 
lämnar krav till 
bemannings-
företagen.

30/4 Avtalet 
med Almega 
bemannings-
företagen löper 
ut för samtliga.

30/4 Virkesmätar avtalet 
tidningsavtalet

30/4: Motorbranschavtalet 
(=bilmekanikerna)

30/4 Alla  
avtal löper ut
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30/4: Avtal för anställda i skolor  
och folkhögskolor, fastighetsskötare, 
trädgårdsarbetare m fl

början av mars: 
Krav växlas 
med KFO

21/12: Kravväxling med  
teknikföretagen, Industri- 
arbetsgivarna, Ikem

research: jenny berggren, MårTen MArToS nILSSon
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