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FÖRHANDLINGSORDNING VID LÖNEREVISION - HTF 
 
Parterna är ense om följande förhandlingsordning för lönerevision per  
den 1 maj 2004, den 1 maj 2005 respektive den 1 maj 2006. 
 
Om part så begär i samband med fastställandet av tidsplan inleds förhand-
lingarna med en genomgång av avtalets innebörd i syfte att undanröja 
eventuella oklarheter. 
 
a) Tjänstemännen ska till företaget senast den 17 maj 2004, den 17 maj  2005 

respektive den 17 maj 2006 lämna skriftlig uppgift på berörda medlemmar 
och av dem utsedda representanter. 

 
 Företaget ska senast den 1 juni 2004, den 1 juni 2005 respektive den 1 juni 

2006 till den eller de utsedda representanterna lämna skriftligt meddelande 
om de nya löner som avses utgå till berörda tjänstemän. 

 
b) Om tjänstemännen önskar påkalla lokala förhandlingar rörande den sålunda 

meddelade lönesättningen, ska meddelande härom, med revisionsförslag av 
representanter för tjänstemännen inlämnas till företaget senast den 9 juni 
2004, den 9 juni 2005 respektive den 9 juni  2006. De lokala 
förhandlingarna om lönesättningen ska upptagas snarast och vara avslutade 
senast den 23 juni 2004, den 23 juni 2005 respektive den 23 juni 2006. 

 
c) Om den lokala förhandlingen enligt b) ej leder till uppgörelse, må frågan 

hänskjutas till central förhandling mellan Svensk Handel och HTF. Begäran 
om sådan central förhandling ska ske skriftligen och påkallas hos Svensk 
Handel respektive HTF senast den 25 augusti 2004, den 6 juli 2005 
respektive den 6 juli 2006, varefter det ankommer på Svensk Handel och 
HTF att utan dröjsmål fastställa för parterna lämplig dag för central 
förhandling. 

 
Anmärkning 
De lokala parterna äger träffa överenskommelse om avvikelse från den under 
punkterna a) och b) angivna förhandlingsordningen. 
 
d) I de fall denna förhandlingsordning ej sätts i kraft enligt a) därför att det 

saknas lokal facklig representation äger den anställde begära förhandling 
om ny lön senast den 24 maj 2004, den 24 maj 2005 respektive den 24 maj 
2006. Arbetsgivaren ska senast inom 14 dagar härefter lämna meddelande 
om den nya lön som avses utgå. Tjänstemannen har rätt att senast inom 14 
dagar begära förhandling. Vid förhandlingen kan tjänstemannen biträdas av 
ombudsman. 

 
 


