Avtal klart för anställda
på AFO-området
AV TA L K L A RT
10 D E C E M B E R 2 0 2 0
A FO

Ett nytt avtal har tecknats för anställda
inom LO, LO:s förbund, a-kassor och
anslutna organisationer. Lönerna höjs vid
två tillfällen och anställda garanteras minst
300 kronor i höjning båda gångerna.
Avtalet innebär förbättringar när det
gäller till exempel arbetsanpassning,
rehabilitering och arbetet mot sexuella
trakasserier.
Märket på svensk arbetsmarknad är satt till ett
löneutrymme med 5,4% under 29 månader. Det
är den normen vi har att följa. Av löneutrymmet
avsätts 0,5% till avtalspension och åldrar för
inbetalning till pension sänks etappvis från 25 år
till 22 år under avtalsperioden.

Från 1 oktober 2022
– med ett värde av 2,0%

• Det lokala löneutrymmet är 1,8% med
en individgaranti på 300 kronor

• Löner under 26 909 kronor genererar till
potten som om lönen var 26 909 kronor

• Till avtalspension avsätts 0,2%
• Anställningstid hos annan arbetsgivare

inom avtalsområdet ska tillgodoräknas
vad gäller rätten att uppbära utfyllnad
till föräldrapenning

• Tydligare och mer omfattande skrivningar
i arbetsmiljöavtalet, bilaga 4

• Arbetsanpassning och rehabilitering
• En ny och egen paragraf ang sexuella

Överenskommelsen mellan Handels och AFO
innehåller också en låglönesatsning gällande
löner under 26 100 kronor/månad.
Avtalet börjar gälla från den 1 januari 2021
men för att hålla märket på arbetsmarknaden
så innebär det att första lönerevisionen är den
1 maj 2021. Lönerna höjs en andra gång, den
1 oktober 2022. Det sista året är uppsägningsbart
av båda parter.

Avtalet i korthet
1 januari 2021 – 30 september 2023
Från 1 maj 2021 –
med ett löneutrymme på 3,4%

trakasserier, där särskilt problemet
gällande trakasserier från tredje man
ska beaktas

•

Gemensamma arbetsgrupper och utredningar

• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Sexuella trakasserier
• Friskvård
Avtalet i sin helhet kommer
att finnas på handels.se/minasidor
när alla detaljer är klara.

• Det lokala löneutrymmet är 3,1% med en
individgaranti på 300 kronor

• Löner under 26 100 kronor genererar till
potten som om lönen var 26 100 kronor

• Till avtalspension avsätts 0,3%
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