Avtal för tjänstemän
Nu är det dags att börja diskutera vilka förbättringar du vill se i ditt avtal. Eftersom det finns
flera olika tjänstemannaavtal har vi valt att ha frågeställningarna generella så de kan ligga till
grund för diskussionerna. Detta diskussionsunderlag förutsätter att ni har ett kollektivavtal i
närheten.
Arbetstid
I förra avtalsrörelsen ändrades i ett par kollektivavtal avtalstexten kring oreglerad arbetstid.
I två avtal benämns detta nu som ”Målstyrd arbetstid”. (Folkrörelseavtalet och SSU)
Observera att i praktiken är detta två olika namn på samma sak.
•
•
•

Hur fungerar det på er arbetsplats när det gäller målstyrd/oreglerad arbetstid?
De som nu har Målstyrd arbetstid, har ni uppfattat att det hanteras annorlunda efter
förändringen jämfört med reglerad arbetstid?
Finns det andra förändringar som ni vill se i avtalet vad det gäller
reglerad/oreglerad/målstyrd arbetstid?

Arbetsmiljö
I förra avtalsrörelsen uppmanades lokala parter att ta fram riktlinjer och rutiner för hur arbetet
med att förebygga och hantera kränkningar och trakasserier ska bedrivas på arbetsplatser.
•
•

Hur har ni arbetat med detta?
Hur har det inverkat på arbetsmiljön?

Pension
Förra avtalsrörelsen avstod vi lön för att höja pensionen.
•

Vilka tankar har ni när det gäller att utveckla pensionen?

Löner
Hur det lokala löneutrymmet (lokal pott) fördelas skiljer sig mellan de olika avtalen.
•
•
•
•
•
•

Hur gör ni med lönehöjningarna på er arbetsplats?
Fördelar ni det lokala löneutrymmet eller får ni generellt?
Finns det något ni vill förändra eller utveckla när det gäller fördelningen av
löneutrymmet?
Kan ni tänka er att lägga delar av löneutrymmet på andra delar i avtalet?
Har ni en överenskommen process kring fördelningen av lokala löneutrymmet?
Hur tycker ni att det fungerar?

Övriga frågor
I alla avtalsförhandlingar är det en byteshandel med arbetsgivarna om villkoren. Det handlar
om att köpa, byta eller sälja olika delar i kollektivavtalet.
•
•

Har ni andra delar i kollektivavtalet ni önskar förbättra?
Finns något i kollektivavtalet som ni är villiga att byta bort för att få det ni vill ha?

