
 

 

   

 

 

 
 

Lönepotten beräknas utifrån medlemmarnas sam-

manlagda lönesumma. Potten ska fördelas vid en 

lokal lönerevision där det centrala avtalets pott är 

miniminivå. Storleken på potten säger inget om hur 

stor just din löneökning ska vara utan fördelningen 

av löneutrymmet sker genom förhandlingar an-

tingen mellan företaget och klubben eller mellan 

dig och den chef som sätter lönen. 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till lägst: 

 

 
 
 

 

 

 

 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 24 år uppgå till lägst: 

 
 
 
 

Unionen, akademikerförbunden och Almega har tagit 

fram en partsgemensam vägledning för medarbetare 

och lönesättande chefer som heter ”Ett riktigt bra löne-

samtal”. Materialet som kan vara ett stöd inför och un-

der lönesamtalet, finns nu tillgängligt på Unionen.se 

under ”ditt kollektivavtal”.  

Flexpension finns på avtalsområdet sedan den 1 novem-

ber 2017. Avsättningen till flexpension är nu 0,4 % och 

målsättningen är att fortsätta bygga ut premien tills den 

är 2 %. Premien till flexpension betalas in månadsvis av 

din arbetsgivare som en kompletterande pensionspre-

mie 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 Sjuk-

lönelagen och Socialförsäkringsbalken så att den tidi-

gare karensdagen avskaffades. Karensdagen ersattes av 

ett karensavdrag som motsvarar 20 % av den genom-

snittliga veckoarbetstiden. Syftet är att avdraget ska 

var lika stort för alla oavsett hur du är schemalagd. För 

dig som arbetar med jämn arbetstidsförläggning, t.ex. 8 



 

timmar per dag, 5 dagar per vecka innebär föränd-

ringen ingen skillnad från tidigare, avseende sjuk-

frånvaro hela arbetsdagar.  För dig som arbetar 

olika långa arbetspass så innebär karensavdraget å 

ena sidan att du slipper få karens för hela passet om 

du blir sjuk en dag då du skulle arbetat förhållande-

vis många timmar. Å andra sidan, om du blir sjuk 

en dag då du skulle arbetat få timmar, så kan arbets-

givaren fortsätta göra avdrag under kommande dag 

förutsatt att du är fortsatt sjuk.

På avtalsområdet införs från den 1 november 2017 
en helt ny reglering avseende anställningsformer. 
Tillsvidareanställning är fortsatt huvudregel och det 
som gäller om man inte kommit överens om annat. 
Utöver detta kan avtal träffas om tidsbegränsade an-
ställningar, så som t ex vikariat eller avtalad visstid. 
Nytt på avtalsområdet är att det införs en så kallad 
omvandlingsregel, en bortre gräns för hur länge man 
kan vara anställd i avtalad visstid och/eller vikariat. 
Det nya regelverket innebär att anställning i vikariat 
och/eller avtalad visstidsanställning i mer än 36 må-
nader under en femårsperiod, automatiskt över i en 
tillsvidareanställning. Alla anställningsdagar som vi-
karie eller i avtalad visstid räknas. Gällande avtalad 
visstid är huvudregeln att den ska omfatta en minsta 
anställningstid om sju dagar. 

Regleringen av beredskap innebär att det finns tre 
olika typer av beredskapstjänst:  
 
Beredskapstjänst A som innebär att tjänstemannen 
via ett mobilt verktyg eller liknande ska vara anträff-
bar för att inställa sig i arbete. Beredskapstjänst A 
kräver inte att tjänstemannen behöver inställa sig på 
någon angiven plats.  
Beredskapstjänst B innebär att tjänstemannen ska in-
ställa sig på arbetsstället eller av arbetsgivaren annan 
angiven plats för att utföra arbete. 
Beredskapstjänst C innebär att tjänstemannen ska in-
ställa sig i hemmet för att utföra arbete. 
 
Avtalet reglerar bland annat ersättningsnivåer för de 
olika beredskapstyperna, miniminivåer för längden 
på beredskapspass och riktlinjer för inställelsetider. 

 

För dig som har klubb, hanterar de alla förhand-

lingar och typer av inflytandefrågor på arbetsplat-

sen. Det är klubben som förhandlar om lön och de 

eventuella lokala avtal som kan finnas på respektive 

företag. Det bästa sättet att påverka klubbens arbete 

är att delta på de medlemsmöten som klubben arrange-

rar.  

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. När 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. 

Om det inte finns förtroendevalda på din arbetsplats så 

har arbetsgivaren ingen att förhandla lönerevisionen 

med. Arbetsgivaren ska i dessa fall sätta nya löner i en-

lighet med löneavtalet. 

 

Om du har frågor eller behöver råd och stöd angående 

detta kan du kontakta ditt regionkontor eller Unionens 

medlemsservice på 0770 -870870. 

 

 


