
 
 

 

 Februari 2019 

 

 

Har genomförts under januari: 

 

 Workshop med deltagare från alla fackföreningar på Scania i Södertälje, Luleå och 

Oskarshamn. Syfte: lära känna varandra och varandras organisationer för ett bättre 

samarbete 

 konstituerande möte i arbetstagarrådet (Works council) i TRATON SE 

 Unionenvecka med två aktiviteter: en utanför huvudkontoret en tidig morgon i 

snålblåsten och en lunch utanför byggnad 321 

 våra aktiva sektioner på R&D, IT, Scania Sverige och Bits Data har haft årsmöte 

 möte med klubbens alla MBL-förhandlare där vi lär av varandra och förbättrar vår 

process 

 stöd till medlemmar som berörs av de omorganisationer på Commercial Operations 

och Academy som får till följd att deras tidigare roll inte finns kvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gång: 

 

• Klubbens årsmöte 13/2 

• Lönerevisionen 2019 drar igång med inledande lönesamtal 

• Diskussion mellan företaget och tjänstemannafacken för att få en enhetlig process 

vid omorganisationer som t ex den vid Commercial Operations. Viktigt i denna fråga 

är att se över konsultbemannade tjänster. Målet är att behålla och  

utveckla personalen inom företaget. 

Unionen samlar alla tjänstemän i det privata 

arbetslivet. Vi har olika titlar och utbildningar men 

samma strävan efter framgång, trygghet och glädje i 

arbetslivet. Det är vår styrka. 

Har du nyligen blivit chef? Gå gärna in på 

www.unionen.se  och logga in med mobilt bankid och 

uppgradera ditt medlemskap (utan extra kostnad) till 

chefsmedlemsskap ’Unionen Chef’. Då får du riktad 

information för dig som chef som till exempel 

tidningen Chef&Karriär, inbjudningar till föreläsningar 

och utbildningar för chefer.  

Medarbetare kommer från och med 1 april 2019 kunna spara fler 

semesterdagar vid föräldraledighet. 

Idag måste minst 20 semesterdagar tas ut under ordinarie semesterperiod, 

även av föräldralediga. Samtidigt blir de intjänade semesterdagarna färre.  

Det leder till färre semesterdagar att ta ut året efter föräldraledigheten.  

På tjänstemannafackens (AF, Unionen och Ledarna) initiativ har fack och 

företag efter förhandling kommit överens. Föräldralediga ska få möjlighet att 

spara fler semesterdagar, förutsatt att systemstöd finns. 

 


