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Yrkanden Sobona 2020 

Inledning 

Detta yrkande gällande samtliga branscher förutom Energi. Vi vill fortsätta att 

utveckla branschavtalen och eftersom Sobona föreslår en förändring vad gäller 

antal branschavtal ser vi att en viktig del är att enas om vilka arbetsgivare som ska 

gå på vilket avtal. Vi inser orimligheten i att ha för många olika avtal för 

arbetsgivare inom samma bransch, men anser inte att alla branscher ska omfattas 

av ett och samma kollektivavtal.  

Branschen har utmaningar både när det gäller personalförsörjning och 

utvecklingen mot en hållbar framtid. Demografiska förändringar och 

teknikutvecklingen, med ökad digitalisering och automatisering, kommer kräva 

nya sätt att arbeta. Vi ser att parterna har ett gemensamt ansvar att utveckla 

avtalen för att möta dessa nya förutsättningar.  

Med moderna villkor blir arbetsgivare inom Sobona attraktiva för att rekrytera ny 

och behålla befintlig personal. Strategisk kompetensförsörjning blir allt viktigare. 

Särskilt fokus behöver läggas på chefernas förutsättningar. Parterna behöver hitta 

gemensamma strategier för att möta hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tillsammans 

med kraven på ett allt längre yrkesliv för att uppnå miljömässig hållbarhet och ett 

hållbart arbetsliv.  

Lön 

Vi vill fortsätta utveckla arbetet med lokal lönebildning. Det är viktigt att alla 

anställda får möjlighet att utvecklas i sitt arbete och löneutvecklingen ska följa 

verksamhetens utveckling samt spegla den anställdes insatser. 

Avtalet med lokal lönebildning har funnits i många år inom branscherna, men 

tillämpningen av avtalet behöver utvecklas. Dialogen mellan medarbetare och 

chef samt mellan lokala parter är viktig. För att lokal lönebildning ska fungera 

måste chefen som har lönesamtal ha mandat och förutsättningar för att kunna 

genomföra processen. 
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Centrala parter har ett ansvar att stötta och hitta former för att utveckla både 

avtalet och tillämpningen. Sedan Sobona bildades har dialogen och utvecklingen 

av avtalet stannat av och centrala parter behöver utveckla former för 

utvecklingsarbetet.  

 Centrala parter utvecklar ett gemensamt arbete för att förbättra 

tillämpningen av löneavtalet. 

 Lönestrukturen ska diskuteras mellan lokala parter för att åstadkomma en 

önskvärd struktur som ger möjlighet till löneutveckling för de anställda. 

 Lönesättande chefer är nyckelpersoner för en fungerande löneprocess. 

Arbetsgivarna har ett tydligt ansvar att se till att lönesättande chefer har 

god kunskap om avtalet, ett tydligt mandat och en god stöttning från 

ledningen.  

 Om medarbetaren inte får reallöneutveckling ska en handlingsplan 

upprättas om vad som behöver infrias för förbättrad löneutveckling.  

 Central konsultation och centrala parters medverkan är viktiga verktyg för 

att förbättra tillämpningen av avtalet. 

Hållbart arbetsliv 

Sobonas medlemsföretag ska måna om sitt rykte som attraktiva arbetsgivare. 

Kompetensutveckling är viktig för verksamheten och för de anställda. 

Teknikutveckling och omställning mot ett hållbart samhälle kräver utveckling av 

både verksamheten och de anställda. Sobonas medlemsföretag behöver lägga mer 

resurser på kompetensutveckling, vidareutbildning och introduktion för de 

anställda. 

 Parterna ska gemensamt inspirera till implementering av Agenda 2030 och 

uppmuntra till tecknande av gröna avtal. 

 Det för varje medarbetare ska upprättas en plan för 

kompetensutvecklingen i samband med utvecklingssamtalet samt att det 

ska framgå i avtalet att arbetsgivaren ska avsätta nödvändiga resurser för 

medarbetarnas kompetensutveckling. Man ska särskilt beakta 

teknikutvecklingen och omställningen mot en miljömässigt hållbar 

verksamhet. 

 Bolagen ska samarbeta med utbildningsanordnare, erbjuda praktikplatser, 

yrkesintroduktionsanställningar och studentmedarbetaranställningar samt i 

övrig verka för att fler utbildar sig till yrken inom branscherna. 

 Sobona ska söka medlemskap och erlägga avgift till Fastighetsbranschens 

utbildningsnämnd för berörda bolag. 

 Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande 

insatser för att de anställda ska bibehålla och när behov finns, återställa 

arbetsförmågan. 
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Anställningsvillkor 

Som en del i att skapa ett friskare och hållbart arbetsliv behöver parterna titta på 

arbetstidens omfattning och förläggning och dess påverkan på medarbetarnas 

arbetsmiljö. Det är särskilt viktigt att skapa arbetsvillkor som gör det möjligt att 

med större flexibilitet än i dag kunna kombinera ett arbetsliv med fritid. Vi vet 

också att medinflytande i frågor rörande omfattning och förläggning av arbetstid 

bidrar till att skapa en positiv arbetssituation och ett hållbart arbetsliv. 

Vision yrkar att: 

 Parterna ska enas om vilka avtal som ska gälla och vilka arbetsgivare som 

ska omfattas av vilket avtal. 

 Bestämmelsen om ATK ska föras in i branschavtalet och att antalet 

timmar ska utökas i individuell ATK. Tid som inte tas ut under året ska 

avsättas till pension. 

 De särskilda ersättningarna i avtalet ska höjas och på ett tydligt sätt 

kopplas till den anställdes lön. 

 Vid övertidsarbete ska arbetsgivarna i samråd med de anställda se till att 

kompensationsledighet ska förläggas så nära i tid som möjligt. Om en 

anställd nekas att ta ut kompensationsledigt ska den anställde ha möjlighet 

att spara tiden till senare tillfälle även om de sparade timmarna överstiger 

40. 

 Föräldrapenningtillägget ska utges till båda föräldrarna. 

 Medlemmar som arbetar ständig natt ska få en arbetstidsförkortning.  

Pensioner 

Arbetstagarna måste ges möjligheten till flexibla uttag av sin tjänstepension samt 

anpassning av arbetet utifrån förändrad sysselsättningsgrad, detta kan även skapa 

en möjlighet för arbetsgivaren att genomföra en generationsväxling där äldre 

arbetstagares kompetens tas tillvara och man kan slussa in nya arbetstagare på 

arbetsplatserna.  

Vidare är det viktigt med individuella anpassningar i slutet av yrkeslivet för att ge 

den anställde möjlighet till att orka med ett längre yrkesliv när pensionsåldrarna 

kommer att höjas.  
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Vision yrkar att: 

 Avsättningarna till tjänstepension ökar.  

 Det ska vara en rättighet att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet. 80-90-

100 modellen ska erbjudas anställda för att möjliggöra en bra avtrappning 

inför pension. 

 Avtalet behöver anpassas till nya regler om pensionsavgång och vara 

öppet för att jobba längre för de som önskar det. 

Vi förbehåller sig rätten att komplettera och/eller ändra yrkandet under 

avtalsförhandlingarna. 


