
 

 

Bilaga J till Livsmedelsavtalet 

 

 

Lönerevision - förhandling om nya löner      
 

1. Lönepott          

Lokala förhandlingar ska upptas om fördelning av en lönepott om  

 294 öre per timme och anställd per den 1 april 2016. 

                 Vid månadslön utgör potten för heltidsavlönade i stället 

 511 kr per månad för anställd per den 1 april 2016 

Vid deltidsarbete justeras beloppet i proportion till arbetstiden (med faktorn 

174 timmar per månad för heltidsarbete). 

 

 

2. Lägsta löneökning 

 

Om de lokala parterna inte enas om annat ska varje arbetstagare som omfattas 

av lönerevisionen ur lönepotten erhålla en löneökning om minst 147 öre per 

timme eller, vid månadslön, 256 kronor i månaden. Vid deltidsarbete justeras 

beloppet i proportion till arbetstiden.  

 

3. Löneförhandlingen 

Vid lönerevisionen ska de lokala parterna förhandla om fördelningen av 

lönepotten. I förhandlingen ska parterna överväga och diskutera de förslag till 

fördelning som läggs fram. Fördelningen ska göras med utgångspunkt från 

kollektivavtalets löneprinciper, se Livsmedelsavtalet punkt 4.1, och enligt 

lokalt överenskomna lönesystem och löneformer. Syftet med förhandlingarna 

är att de lokala parterna ska enas om en fördelning av lönepotten. Vid behov 

kan de centrala parterna bistå de lokala parterna i lönerevisionsarbetet med 

information om lönebestämmelsernas innebörd och tillämpning. 



Inför löneförhandlingarna gör de lokala parterna en genomgång av 

löneprinciperna och de befintliga lönesystemen. 

Ett riktmärke för de lokala löneförhandlingarna är att de bör vara avslutade 

senast den 30 september.  

 

4. Samverkan 

De lokala parterna bör i god tid före lönerevisionen i samverkan arbeta fram 

faktorer för lönesättningen som utgår från löneprinciperna och är anpassade till 

förutsättningarna på företaget.  

 

5. Vad gäller vid oenighet? 

Om de lokala parterna inte kan enas om fördelningen av lönepotten har berörd 

lokal part rätt att föra frågan till central förhandling. Innan central förhandling 

ska de lokala parterna i skrifter till sina respektive förbund klargöra i vilka 

delar och av vilka orsaker de lokala parterna inte kunnat enas.  

Central förhandling ska begäras senast två månader från den dag lokal 

förhandling förklarats avslutad. Har en begäran om central förhandling gjorts 

inom föreskriven tid ska förhandlingen påbörjas snarast möjligt, dock senast 

inom tre veckor från den dag begäran gjordes. Parterna kan komma överens 

om längre tid. 

 

Om inte heller de centrala parterna kan träffa överenskommelse om fördelning 

har central part rätt att överlämna frågan för slutligt avgörande till 

Lönenämnden Livsmedelsföretagen-Livs. Detta ska ske senast en månad efter 

det att den centrala förhandlingen avslutats. 

 

Lönenämnden ska besluta om fördelningen med ledning av vad som anges i 

löneprinciperna.  

Lönenämnden består av två representanter för Livsmedelsföretagen, två 

representanter för Livs och en av parterna gemensamt utsedd opartisk 

ordförande. 



Part som inte iakttar de tidsfrister som anges i denna punkt förlorar rätten att 

föra frågan vidare. Efter att en tidsfrist löpt ut eller Lönenämnden fattat beslut 

betalar arbetsgivaren ut de nya lönerna.  

 

 


