
 

 

   

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om 
andra tidpunkter gäller följande datum för genom-
förandet av lönerevisionerna samt de procentsatser 
som står till förfogande för löneökningar: 

 

 
 
 

Vid lönerevisionstillfället gäller även löneöversyn 
om 0,5 procent. Det står inte att löneöversynen ska 
ge 0,5 procent, men det framgår av kostnadsmärket 
som är 2,0 procent per år. 

Om de lokala parterna inte kommer överens om 
annat, ska lägsta löneökning vara: 

 

 

 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltids-
anställd tjänsteman uppgå till lägst: 

  Anställd samman-
 Generellt hängande >1 år 

 
 
 

Vid företaget bildas, det första avtalsåret, en lönepott 
om 1,5 procent av lönesumman för Unionens med-
lemmar. Potten ska fördelas vid en lokal lönerevision 
där det centrala avtalets pott är en miniminivå. Andra 
och tredje avtalsåren är lönepotten 1,5 respektive 1,5 
procent. 

I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna 
också gemensamt göra en strukturöversyn. Syftet med 
översynen är att antingen behålla eller få till en löne-
struktur som motsvarar de löneprinciper som står i 
avtalet. Särskild hänsyn ska tas till individer med 
ogynnsamt löneläge eller ogynnsam löneutveckling. 
 
Den sammanlagda löneökningen, inklusive den avta-
lade potten uppgår till 2,0, 2,0 respektive 2,0 procent 
för de olika avtalsåren, om man lokalt inte kommer 
överens om annat. 

§ 3 Anställning 

Ny andra mening i moment 4 

Arbetsgivare som har för avsikt att ingå avtal om an-

ställning för begränsad tid enligt mom 2 och 3 ska 

dessförinnan underrätta berörd lokal facklig organisat-

ion. Detta gäller även då arbetsgivare har för avsikt 

att ingå avtal om tillsvidareanställning under tid då 

anställd genom sin företrädesrätt erhållit en tidsbe-

gränsad anställning om högst 4 månader. Om den 

fackliga organisationen därvid begär förhandling om 

den tilltänkta anställningen, ska förhandling genomfö-



 

ras före avtalet om anställning, såvida inte särskilda 

skäl föranleder annat.  

 

Kommentarstext: 

Parternas gemensamma avsikt med underrättelse-

skyldighet inför tillsvidareanställning, enligt mom 

4, är att möjliggöra diskussion kring fråga om be-

manningsbehovet kan tillgodoses genom anställ-

ning av arbetstagare, som skulle vara företrädesbe-

rättigad men erhållit kortare tidsbegränsad anställ-

ning. 

§ 4 Arbetstid 

D. Övriga arbetstidsfrågor 

Nytt moment 1A 

Parternas gemensamma uppfattning är att den totala 

arbetade tiden, ordinarie arbetstid och övertid, per 

vecka (7-dagarsperiod) endast i undantagsfall ska 

överskrida 70 timmar.  

§ 10 Permission och tjänstledighet 

Mom 2 

Kommentaren till Mom 2 tillförs ny fjärde rubrik 

med text enligt nedan.  

 

Delledighet utan föräldrapenning 

Med hänvisning till nu gällande regler i Föräldrale-

dighetslagen har den anställde rätt till förkortning 

av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills 

barnet fyllt 8 år eller är äldre men inte avslutat sitt 

första skolår.  

Parterna rekommenderar att, i sådan omfattning 

som är möjlig, bevilja tjänstledighet för icke sche-

malagd utfyllnadstid för anställda med barn äldre 

än 8 år. 

 

 
Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 

arbetsgivaren en kompletterande avsättning till 

individens tjänstepension, ITP. Avsättningen är 

sedan tidigare 0,8 procent och tillförs ytterligare 

avsättningar enligt nedan; 

 
 
 

 

Från och med 2019-04-01 uppgår den sammanlagda 

kompletterande avsättningen till 1,2 procent. 

Målsättningen är att fortsätta att utöka avsättningar 

i kommande avtalsrörelser. 

Vi har i avtalsförhandlingarna kommit överens om tre 

arbetsgrupper 

 Översyn av skiftbytesreglerna i Allmänna 
villkorsavtalet. 

 Uppdatering och revidering av Samverkans-
avtalet. 

 Gränslöst arbete och möjligheterna till ostörd 
fritid. 

 

För dig som har klubb gäller att du förbereder dig för 
lönesamtalet. Lönesamtalet sker mellan lönesättande 
chef och tjänstemannen med utgångspunkt från de 
grundläggande principerna för lönebildning samt de 
gemensamma utgångspunkterna i detta avtal. Varje 
tjänsteman ska veta på vilka grunder lönen sätts och 
vad tjänstemannen kan göra för att öka lönen 
 
Är det något speciellt som du vill att klubben skall veta 

inför deras revisionsförhandling är det viktigt att du 

meddelar klubben detta. 

 

För dig som inte har facklig representant på arbetsplat-
sen gäller att du förbereder dig inför lönesamtalet. 
Lönesamtalet sker mellan lönesättande chef och tjäns-
temannen med utgångspunkt från de grundläggande 
principerna för lönebildning samt de gemensamma 
utgångspunkterna i detta avtal. Varje tjänsteman ska 
veta på vilka grunder lönen sätts och vad tjänsteman-
nen kan göra för att öka lönen. 
 
I samband med att arbetsgivaren fördelar löneöknings-
utrymmet ska enskilda samtal hållas med berörda 
tjänstemän. 
 
Om en tjänsteman upplever sig inte ha erhållit en god-
tagbar lönehöjning ska samtal föras mellan lönesät-
tande chef och tjänstemannen om dennes förutsätt-
ningar för arbetsuppgifterna, behov av kompetenshö-
jande insatser eller andra åtgärder. Vid oenighet om 
tillämpningen av löneavtalet har berörd tjänsteman 
möjlighet att vända sig till Unionens regionkontor för 
påkallande av lokal förhandling.


