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Vi har kommit överens med Arbetsgivarföreningen KFO om nya 3-åriga avtal som ger löneökning med 
totalt 1 700 kronor på tre år för anställda i kooperativa butiker, stormarknader och 1 720 kronor på tre år 
för anställda på lager. Vi har fått avtal med garanterade löneökningar, ökad trygghet och inflytande för 
den enskilde.  
Sammantaget kan man säga att avtalen i stort följer överenskommelsen med Svensk Handel för 
anställda i privata butiker och lager. 

Avtalen innehåller också bestämmelser som ska stärka yrkesrollen för de anställda och bidra till ökad 
kompetensutveckling, bland annat genom att öka antalet heltidsanställningar för dem som jobbar i 
butik och stormarknad. Dessutom ska parterna under avtalsperioden utreda möjligheter till 
arbetstidsförkortning för avtalsområdena. 

För att underlätta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden har parterna nu färdigställt 
avtalet om yrkespraktik i butik. Parterna har även bildat Handelns yrkesnämnd, HYN, som ska 
stötta och utveckla utbildningsinsatser för att höja kvalitén på handelsinriktad yrkesutbildning. 

Vi har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över tillämpningen av stormarknadsavtalet. Gruppen ska 
särskilt titta på studerandeanställningar, övriga visstidsanställningar och indelning i lönegrupper. 

Parterna är också överens om att införa en försäkring för förlängd utfyllnad av föräldrapenningen från 
tre till sex månader. KFO och LO kommer att förhandla om hur försäkringen ska utformas. 

Avtalen i korthet: 

Butik och stormarknad 1 april 2013 – 31 mars 2016 

Löneökningar  
• År 1: 560 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 336 kronor och 224 kronor förhandlas 

lokalt. (Motsvarar 3,37 kronor/timme varav alla garanteras 2,02 kronor/timme och 1,35 förhandlas lokalt). 
Lägstalönerna höjs med 475 kronor/månad (2,86 kronor/timme). Därutöver kan man få ta del av det 
lokala löneutrymmet. 

• År 2: 560 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 336 kronor och 224 kronor förhandlas 
lokalt. (Motsvarar 3,37 kronor/timme varav alla garanteras 2,02 kronor/timme och 1,35 förhandlas lokalt). 
Lägstalönerna höjs med 475 kronor/månad (2,86 kronor/timme). Därutöver kan man få ta del av det 
lokala löneutrymmet. 

• År 3: 580 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 348 kronor och 232 kronor förhandlas 
lokalt. (Motsvarar 3,49 kronor/timme varav alla garanteras 2,09 kronor/timme och 1,40 förhandlas lokalt). 
Lägstalönerna höjs med 495 kronor/månad (2,98 kronor/timme). Därutöver kan man få ta del av det 
lokala löneutrymmet. 

 
Övrigt 
• Övriga ersättningar/tillägg räknas upp med avtalets värde. Personliga lönetillägg ska årligen räknas upp 

för att bibehålla sitt värde. 
• Stärkta regler vid måltidsuppehåll. 

 
 
Semesterlönegarantin 
För dig som har minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag,  
från och med semesteråret som börjar 2013-04-01, minst: 
  År 1  År 2  År 3 
Vid fyllda 18 år  1.103 kr  1.130 kr  1.159 kr 
Med 3 års branschvana 1.305 kr  1.337 kr  1.371 kr 
För deltidsanställda beräknas semesterlönegarantin procentuellt i proportion till sysselsättningsgraden. 
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Lager, terminalanställda och chaufförer 1 april 2013 – 31 mars 2016 

Löneökningar  
• År 1: 560 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 336 kronor och 224 kronor förhandlas 

lokalt. (Motsvarar 3,22 kronor/timme varav alla garanteras 1,93 kronor/timme och 1,29 förhandlas lokalt). 
Lägstalönerna höjs för de som fyllt 18 år med 274 öre/timme och 16-17-åringar med 161 öre/timme. 
Därutöver kan man få ta del av det lokala löneutrymmet. 

• År 2: 570 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 342 kronor och 228 kronor förhandlas 
lokalt. (Motsvarar 3,28 kronor/timme varav alla garanteras 1,97 kronor/timme och 1,31 förhandlas lokalt). 
Lägstalönerna höjs för de som fyllt 18 år med 279 öre/timme och 16-17-åringar med 164 öre/timme. 
Därutöver kan man få ta del av det lokala löneutrymmet. 

• År 3: 590 kronor/månad och heltidsanställd där alla garanteras 354 kronor och 236 kronor förhandlas 
lokalt. (Motsvarar 3,39 kronor/timme varav alla garanteras 2,03 kronor/timme och 1,36 förhandlas lokalt). 
Lägstalönerna höjs för de som fyllt 18 år med 288 öre/timme och 16-17-åringar med 170 öre/timme. 
Därutöver kan man få ta del av det lokala löneutrymmet. 
 

Övrigt 
• Övriga ersättningar/tillägg räknas upp med avtalets värde. Lokalt överenskomna lönetillägg ska årligen 

räknas upp för att bibehålla sitt värde. 
 
Semesterlönegarantin 
För dig som har minst 3 månaders sammanhängande anställningstid blir semesterlönen per betald semesterdag, 
från och med semesteråret som börjar 2013-04-01, minst: 
  År 1  År 2  År 3 
Vid fyllda 18 år  1.110 kr  1.136 kr  1.162 kr 
Vid fyllda 20 år  1.310 kr  1.340 kr  1.371 kr 
För deltidsanställda beräknas semesterlönegarantin procentuellt i proportion till sysselsättningsgraden. 


