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Ärende Överenskommelse om löner och allmänna villkor för tjänstemän under 

avtalsperioden 2004-05-01 – 2007-04-30 
__________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mellanvarande kollektivavtal för tjänstemän prolongeras för tiden den 1 maj 2004 –  

30 april 2007 med följande ändringar och tillägg. 
 
Överenskommelsen omfattar i tillämpliga delar även mellan Svensk Handel och HTF 
gällande avtal avseende tjänstemän inom detaljhandeln. 
 
I Lönerna revideras i enlighet med bilaga 1 - 2. 
 
 Bilaga 1A  Löner HTF 
 Bilaga 1B  Löner och förhandlingsordning Akademikerförbunden 
 Bilaga 2     Lokalt löneavtal 
 
II Ifrågavarande avtal om allmänna anställningsvillkor prolongeras med i 
 bilaga.3 angivna ändringar. 
 
III Svensk Handel och HTF träffade överenskommelse om förhandlingsordning 
                vid lönerevision enligt bilaga 4. 
 

Arbetsgivarparterna och HTF konstaterar att det på den svenska arbetsmarknaden i samband 
med lönerevisioner på företagen i många fall sker löneökningar utöver det som de centrala 
parterna förhandlat fram. Parterna konstaterar att detta förekommer också på mellanvarande 
kollektivavtalsområden. Parterna bedömer att denna utveckling med stor sannolikhet 
fortsätter även under kommande avtalsperiod och att denna löneutveckling i vart fall kommer 
att uppgå till 0,5%. 
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§ 2 Det antecknades att parterna är överens om att § 9 i överenskommelsen av  

2001-03-14 ej ändrats genom denna överenskommelse. 
 

§ 3 Sjuklön 
Parterna noterade att överenskommelse om anpassning av sjuklön träffats 2003-06-23 
och att texten till § 10 i samband därmed redigerats. 
 

§ 4 Ändrad pensionsålder 
Parterna är överens om att göra en övergripande analys av vad den förändrade 
pensionsåldern till 67 år får för konsekvens för olika avtalsregler. 
 

§ 5 Arbetsmiljö 
Parterna uppdrog åt det gemensamma organet Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK) 
att ta fram konkreta hjälpmedel att användas på företagsnivå för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet för tjänstemän. 
 
Arbetet skall vara klart senast 2005-03-01 med en delrapport i månadsskiftet 
oktober/november 2004. 
 

§ 6 Konkurrensklausuler 
Parterna noterade att det är värdefullt att under avtalsperioden få rättspraxis 
beträffande konkurrensklausuler belyst. Eftersom ett sådant arbete, såvitt parterna 
erfarit, kommer att genomföras av andra avtalsparter avser parterna ta del av de 
erfarenheter som inhämtas därigenom. 
 

§ 7 Informationsmaterial 
Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med mål att utarbeta ett 
informationsmaterial för att underlätta lönerevisionsarbetet i företagen. 
 
Arbetet skall vara klart senast 2005-03-31. 
 

§ 8 Skiftliknande schemaläggning 
Parterna ska utreda förekomsten av skiftliknande verksamhet.  
 
Arbetet skall vara klart  senast 2005-03-31. 
 

§ 9 Akademikerförbunden 
Med Akademikerförbunden avses den partsställning och de parter som framgår av 
överenskommelsen 2003-12-01 avseende "Partsställningen i Tjänstemannaavtalet med 
HTF och CF m fl, f d Bilaga m m". 
 
För närvarande ingår i Akademikerförbunden; Agrifack, Akademikerförbundet SSR, 
CF, Civilekonomerna,  DIK-förbundet, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, 
Skolledarna, Sveriges Psykologförbund och Sveriges Naturvetarförbund. 
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§ 10 Uppsägning 

Mot bakgrund av oklarheter och ytterligare aviserade förändringar av Sjuklönelagen, 
och förändringar av arbetstidslagsstiftningen vilket kan komma att innebära ytterligare 
försämringar för de anställda och/eller ökade kostnader för företagen, äger endera 
parten rätt att säga upp avtalet att utlöpa tre månader innan eventuellt lagförslag träder 
ikraft. Uppsägningen kan endast ske mot denna bakgrund. 
 
Omförhandlingar i syfte att anpassa avtalet ska följa Förhandlingsavtalets tidsplan och 
procedur. Det är parternas uttalade vilja att på ett enkelt och smidigt sätt gemensamt 
söka lösa eventuellt uppkomna problem. 

 
Stockholm den 2 april 2004 

 
För Svensk Handel     För Tjänstemannaförbundet HTF     
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      För Akademikerförbunden 


