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Vi kommer under hela den lokala 
lönerörelsen löpande att informera om 
vad som händer och vad som sägs. Har 
ni frågor får ni gärna ta kontakt med 
era lokala representanter.

Vi har valt att teckna avtal om de första två åren av det 
treåriga centrala avtalet.

Nivån 3,4% +460kr för de två första åren pekar tydligt ut 
riktningen, Scania skall ha bra löner!

Under förhandlingarnas gång så har MSS förhandlare i 
huvudsak argumenterat utifrån punkterna nedan:

• Det går bra för Scania, vi har råd med  
   bättre löner
• Scania behöver höja sitt relativa        
   löneläge
• Lönenivåerna behöver vara högre om            
   Scania skall lyckas rekrytera och behålla   
   personal
• Vi bygger en premiumprodukt och våra  
   löner borde också vara bättre än andras

De samtal som förts under året om löneläget på Scania 
har burit frukt, parterna är nu överens om att lönerna på 
Scania behöver ligga på en högre nivå relativt. Exakt vart 
denna högre nivå är har vi ännu inte lyckats enas om men 
samtalen kommer att fortlöpa under den kommande avtal-
sperioden. Utfallet i årets lönerörelse visar tydligt att vi rör 
oss i rätt riktning och vi kommer även att utvärdera hela 
Scanias förmånspaket i detta partsgemensamma forum. 

-Vi tar med denna löneökning ett par 
kliv i rätt riktning mot en ny nivå där våra 
medlemmar ser resultatet av sitt arbete 
inte bara i en premiumprodukt utan även 
i lönekuvertet! 

Förhandlingarna har präglats av samförstånd och vi tycker att det gynnsamma 
förhandlingsläget återspeglar sig i resultatet.

Nytt avtal klart och vi har enats om 
löneökningar på en högre nivå än tidigare år!

  Så här mycket får du!
    I exemplen nedan kan du se det det totala avtalsvärdet

 Lön            Centralt avtal               Lokalt  Din höjning
 25 000 kr  3,4% (850 kr)    +  460 kr     =  1310 kr
 26 000 kr  3,4% (884 kr)    +  460 kr     =  1344 kr
 27 000 kr  3,4% (918 kr)    +  460 kr     =  1378 kr
 28 000 kr  3,4% (952 kr)    +  460 kr     =  1412 kr
 29 000 kr  3,4% (986 kr)    +  460 kr     =  1446 kr
         *Detta är 2017& 2018 års löneökningar som gäller fr.o.m. 1 April 2017

        och den retroakriva summan av löneökningarna betalas ut på Junilönen


