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avtalsperioden 2007-05-01 – 2010-04-30 
__________________________________________________________________________ 
 
§ 1 Mellanvarande kollektivavtal för tjänstemän prolongeras för tiden den 1 maj 2007 –  

30 april 2010 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. 

 
IV Svensk Handel och HTF/Akademikerförbunden antar arbetstidsavtal enligt 

bilaga 5. 
 
V I arbetstidsavtal enligt bilaga 6 förutsätts Svensk Handel och HTF göra 

erforderliga konsekvensändringar med utgångspunkt i bilaga 5. 
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§ 2 Parterna konstaterar att den avtalskonstruktion som gäller för HTF (bilaga 1A) innebär 
att det är det totala utrymmet för lönehöjningar vid lönerevisionen som preciserats i 
punkterna 1.2 och 1.3. 

 
För Akademikerförbunden (bilaga 1B) har motsvarande löneutrymme preciserats för 
det fall förhandlingar lokalt eller centralt inte leder till en uppgörelse. 
 
Enligt Lokalt avtal (bilaga 2) skall arbetsgivaren och den lokala fackliga 
organisationen komma överens om löneutrymmet. 
 

§ 3 Om riksdagen beslutar att i enlighet med lagförslaget ”Bättre möjligheter till 
tidsbegränsad anställning mm” (prop. 2006/07:11) göra ändringar i gällande 
lagstiftning, skall parterna uppta förhandlingar i denna fråga. 

  
§ 4 Parterna skall gemensamt kartlägga omfattning och former av skiftliknande 

verksamhet inom avtalsområdet. 
 

Kartläggningen skall vara slutförd senast den 31 mars 2008. 
 
§ 5 Med Akademikerförbunden avses den partsställning och de parter som framgår av 

överenskommelsen avseende partsställningen i Tjänstemannaavtalet med HTF och 
Akademikerförbunden. 
 
För närvarande ingår i Akademikerförbunden; Agrifack, Akademikerförbundet SSR,  
Civilekonomerna,  DIK-förbundet, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, Legitimerade 
Sjukgymnasters Riksförbund, Skolledarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges 
Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Naturvetarförbund och Sveriges 
Veterinärförbund. 

 
§ 6 Parterna är ense om att under avtalsperioden följa tillämpningen av arbetstidsavtalet i 

en partsgemensam grupp och göra de anpassningar som gruppen efter utvärdering 
finner erforderliga. 
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