
Nytt avtal Lack

Vad gav avtalet i pengar?
• 2,2 procent
• 592 kr i månaden
• 3,38 kr per timme
Vi följde de övriga på 
arbetsmarknaden och krontalet 
ligger över knät

Längd
• 12 månader
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Arbetsmiljö
• Helt ny arbetsmiljöparagraf där 

vi har samlat ihop de delar som 
reglerar arbetsmiljö

• Med gemensamma 
utgångspunkter, mål och 
inriktning

• Nu äntligen reglerat om vad 
hälsoundersökning/ 
hälsokontroll ska innehålla

Övertid
• Vid påfordran av arbete utöver 

ordinarie arbetstid ska skälig 
hänsyn tas till arbetstagares 
familjesituation

Utöver reallöneökning var dessa 
de högst prioriterade avtalsrådet 
fastslog. Blev inget 
arbetsmiljöavtal men renodlad 
arbetsmiljöparagraf.
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Parterna enas om att tillsätta en arbetsgrupp 
med uppgift att undersöka förutsättningarna 
för att i avtalet införa följande skrivningar:
• Arbetstagare som är ledig med 

graviditetspenning likställs med 
föräldraledighet i 11 § Lagen om 
anställningsskydd (LAS).

• Heltidsanställd arbetare äger rätt att 
för varje arbetsvecka tillgodoräkna sig 
64 minuters kompensationsledighet, 
om inte de lokala parterna 
överenskommit om annat. Vid kortare 
arbetstid än ordinarie dagtidsarbete 
utgår kompensationsledighet i 
proportion härtill.

Arbetsgrupper
• Vi fick ej igenom 

graviditetsersättningen men är 
placerad i arbetsgrupp 
tillsammans med andra 
skrivningen med tillägget i rött.
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§ 5 Ersättning för arbete på övertid och 
obekväm tid
• Mom 6 stycke 1 får följande lydelse:
• Om annat inte skriftligt överenskommits i 

samband med lönerevision betalas för 
arbete på obekväm tid följande tillägg (kr 
per timme). Sådan överenskommelse 
upphör senast 12 månader efter det att 
arbetsgivaren eller arbetstagaren sagt 
upp överenskommelsen. 
Målareförbundets lokala avdelning kan 
säga upp överenskommelsen på den 
anställdes vägnar om överenskommelsen 
är uppenbart oskälig, med en 
uppsägningstid om tre månader:

§ 2 Ordinarie arbetstid
• När motiv föreligger för arbetsgivaren eller 

arbetaren att förlägga arbetstiden till annan 
tid annan tid än vad som gäller enligt mom. 1 
träffas överenskommelse direkt med den eller 
de arbetare som berörs.

• Mom 6 stycke 3 får följande lydelse: Sådan 
överenskommelse upphör senast  tolv 
månader efter det att endera parten uttryckt 
önskemål om detta.

• Beträffande ändringen i § 2 Mom 6 stycke där 
orden ”för huvuddelen av de anställda” tagits 
bort, är parterna ense om att avsikten är att 
ge samtliga anställda möjlighet träffa 
individuellt anpassade arbetstider.
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