
 

 

   

 

 

 
 

Unionen har partsgemensamt (tillsammans med din 

arbetsgivares organisation Almega, samt SACO-

förbunden), tagit fram ett konkret stöd-material som 

riktar sig till själva lönesamtalet chef-medarbetare. 

Stödmaterialet innehåller bl a vilka faktorer som 

kan påverka din individuella löneökning. Det finns 

även ett nytt material kring jämställdhet.  

Du hittar stödmaterialen på vår hemsida (på samma 

ställe som du hittar ditt kollektivavtal). Eftersom ar-

betsgivarens organisation också står bakom orden, 

kan du även fråga din arbetsgivare om och hur de har 

tänkt använda sig av dessa stödmaterial hos er. 

Från och med 2017 har vi dels löneavtal B, som är 

det gamla välkända löneavtalet med individgaranti 

definierad i kronor, dels har vi också löneavtal C, 

som innehåller en mer utvecklad process för löne-

bildningen. Löneavtal C anger samma löneöknings-

utrymme som löneavtal B.  

2017 ska löneavtal B tillämpas. 2018 ska löneavtal 

C tillämpas men om arbetsgivaren vill tillämpa löne-

avtal B så går det bra. 2019 är precis som 2018 men 

om lokal Unionenpart (klubb/region) motsätter sig 

tillämpning av löneavtal C så har Unionen efter full-

gjord förhandlingsskyldighet veto i frågan och löne-

avtal B ska tillämpas.  

Under perioden gäller följande löneökningar om de lo-

kala parterna inte enas om annat: 

 2,0 procent per 2017-07-01 

 1,8 procent per 2018-07-01 

 2,3 procent per 2019-07-01 

 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kronor 

(200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 kronor 

2019) om inte lokala parter enas om annat, och i det 

nya löneavtal C, som innehåller en mer utvecklad pro-

cess för lönebildningen är individgarantin reglerad så 

att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löne-

ökning ska det bero på att denna inte gjort en fullgod 

arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall och en åt-

gärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med tjäns-

temannen. Den ska dokumenteras och följas upp så att 

situationen inte återupprepas.  

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som senast den 30 juni respektive år 

fyllt 20 år uppgå till lägst:  

 

 

 

 



 

 

Jobbar du på en arbetsplats utan klubb eller arbets-

platsombud som förhandlar om löneökningar, ska 

arbetsgivaren respektive år lämna förslag på ny 

höjd lön (ej 2017). Vill medlemmarna att lönehöj-

ningarna ska förhandlas kan ni kontakta ert region-

kontor och Unionen måste begära förhandling med 

arbetsgivaren inom 14 dagar från att ni fått förslag 

på ny höjd lön. 

Från och med 1 november 2017 ska din arbetsgi-

vare varje månad avsätta 0,2 % av din månadslön 

till flexpension. Från och med 1 juni 2018 ska av-

sättningen göras med 0,4 % av din månadslön till 

flexpensionen. Premien till flexpension betalas in 

månadsvis av din arbetsgivare som en komplette-

rande pensionspremie till ITP-planen (ITP1 eller 

ITPK). Den som fyllt 62 år får också en förstärkt 

möjlighet att arbeta deltid. 

Från och med den 1 januari 2019 ändrades både 

Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken så att 

den tidigare karensdagen avskaffades. I stället in-

fördes en annan karens som ska vara mer lika för 

alla. I samband med detta behövde därför även kol-

lektivavtalen ändras. Numera gäller att karensav-

drag vid sjukdom görs med ett avdrag som ska mot-

svara 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.  

Riksdagen har beslutat att taket för sjukpenning-

grundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken 

höjs. Denna höjning från 7,5 till 8 prisbasbelopp, 

började gälla från och med den 1 juli 2018. De för-

måner som omfattas av höjningen av den sjukpen-

ninggrundande inkomsten är sjukpenning, rehabili-

teringspenning, närståendepenning, smittbärarpen-

ning och ersättning från försäkringskassan vid tvist 

om sjuklön. Unionens kollektivavtal, såväl ITP-av-

talet som branschavtalen, har kompletterande sjuk-

lön m.m. som bygger på den allmänna försäkringen. 

Kollektivavtalet har därför anpassats utifrån den 

ändrade lagstiftningen. 

 

År då nationaldagen infaller en lördag eller söndag 

erhåller tjänstemannen istället en annan ledig dag 

utan löneavdrag, ledigheten måste tas ut under 

samma år. 

 

Fördelning av lokal pott ska ske genom förhandling 

mellan lokala parter.  

I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte kan 

träffa överenskommelse om fördelning av lokal pott en-

ligt löneavtalet har berörd lokal part rätt att föra frågan 

till central förhandling. Central förhandling ska påkallas 

skriftligen senast den 31 oktober årligen. 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis 

möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, 

koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 

idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 

verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-

lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 

som har valts kallas förtroendevalda. Om företaget har 

kollektivavtal gäller förtroendemannalagen som ger de 

fackliga företrädarna rätt att utbilda sig för uppdraget 

och ägna sig åt fackligt arbete på betald arbetstid.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 


