
 

 

   

 

 

 
 

Om de lokala parterna inte kommer överens om 

andra tidpunkter gäller följande datum för genomfö-

randet av lönerevisionerna samt de procentsatser 

som står till förfogande för löneökningar: 

 

 
 
 

Vid lönerevisionstillfället gäller även löneöversyn 

om 0,5 procent. 

Om det inte finns någon klubb eller arbetsplatsom-

bud med förhandlingsmandat på arbetsplatsen finns 

ett särskilt löneavtalet. Då finns det ingen löneöver-

syn och lönepotten är: 

 
 
 

Avtalet innebär att hela lönepotten på företaget ska 

läggas ut. Det innebär att om vi bara har en medlem 

på företaget ska medlemmen ha ett lönelyft på 2,0 

%. Har vi flera medlemmar är varje medlem garan-

terad individgarantin men hela lönepotten ska för-

delas.  

T.ex. det är tre medlemmar på arbetsplatsen och de 

tjänar 30 000 kr vardera. Lönepotten blir 90 000 kr 

x 2,0 % =1 800 kr. Då ska arbetsgivaren lägst höja 

gruppen av medlemmarnas löner med 1 800 kr men  

 

det kan innebära att en person får 1220 kr och de andra 

två får 290 kronor var. 

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 

ska lägsta löneökning vara: 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman uppgå till lägst: 

  Anställd samman-

 Generellt hängande >1 år 

 
 
 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättning-

arna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension 

(deltidspension). Under avtalsperioden gör arbetsgiva-

ren en kompletterande avsättning till individens tjäns-

tepension, ITP. Avsättningen är sedan tidigare 0,7 pro-

cent och tillförs ytterligare avsättningar enligt nedan; 

 
 
 



 

 

Från och med 2019-06-01 uppgår den sammanlagda 

kompletterande avsättningen till 1,2 procent. 

Målsättningen är att fortsätta att utöka avsättningar i 

kommande avtalsrörelser. 

På grund av ändringar i lagstiftningen har vi varit 

tvingade att ändra reglerna om karensavdrag. De nya 

reglerna lyder enligt nedan: 

Mom 3 Sjuklönens storlek 

Mom 3.2  Sjuklön t o m 14 kalenderdagar  
 

Sjuklöneperioden inleds med en karensperiod med 

ett karensavdrag enligt nedan. 

 

För varje timme en tjänsteman är frånvarande på 

grund av sjukdom görs karensavdrag per timme en-

ligt följande: 

 

Karensavdrag (för sjukfrånvaro upp till 20 % av ge-

nomsnittlig veckoarbetstid i sjukperioden) 

 

   månadslönen x 12   

                52 x veckoarbetstiden 

 

Karensperioden uppgår till 20 % av tjänstemannens 

genomsnittliga veckoarbetstid. För sjukfrånvaro 

överstigande 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid 

till och med dag 14 i sjukperioden görs för varje 

timme en tjänsteman är frånvarande på grund av 

sjukdom sjukavdrag per timme enligt följande: 

 

Efter karensperioden t.o.m. dag 14 i sjukperioden 

 

20 %    x     månadslönen x 12   

                52 x veckoarbetstiden 

 

Om tjänstemannen skulle ha utfört arbete på sche-

malagd förskjuten arbetstid betalas (med undantag 

för karenstiden) dessutom sjuklön efter karenspe-

rioden med 80 % av den OB-ersättning/ersättning 

för förskjuten arbetstid som tjänsteman gått miste 

om.  

 

Återinsjuknande (ny sjukperiod inom fem ka-

lenderdagar) 

 

Återinsjuknande inom fem kalenderdagar räknas 

som fortsättning på den tidigare sjukperioden. Åter-

insjuknande innebär att karensperioden (och där-

med fortsatt karensavdrag) kan komma att fortsätta 

upp till 20 % av tjänstemannens genomsnittliga 

veckoarbetstid. 

 

När avdrag redan gjorts för tio karensperioder 

 

Om det vid en ny sjukperiod visar sig att tjänsteman-

nen fått avdrag för tio tillfällen med karensperiod inom 

tolv månader bakåt från den nya sjuklöneperiodens 

början, ska avdraget för karensperioden beräknas en-

ligt vad som gäller för frånvaro efter karensperioden 

till och med dag 14 i sjukperioden.  

 

Anmärkning 1 

Alla karensavdrag som görs med sammanlagt högst 20 

% av genomsnittlig veckoarbetstid inom samma sjuk-

period betraktas som ett tillfälle. Detta gäller alltså 

oavsett om karensperioden löper över olika kalender-

dagar och i samband med återinsjuknanderegeln enligt 

ovan. 

 

Anmärkning 2 

För tjänsteman, som enligt Försäkringskassans beslut 

är berättigad till sjuklön om 80 procent under den 

första sjukdagen (karenstiden), görs sjukavdrag även 

för denna enligt vad som gäller fr. o. m. den andra 

frånvarodagen i sjuklöneperioden. 

 

Definition av månadslön och veckoarbetstid (enligt 

tidigare avtalslydelse) 

Månadslön – den aktuella månadslönen; se dock proto-

kollsanteckningen nedan.  

(För tjänsteman avlönad med veckolön skall månadslö-

nen beräknas som 4.3 x veckolönen.) 

Med månadslön i detta moment; 

- Fast kontant månadslön och eventuella fasta löne-

tillägg per månad (t ex fasta skift- eller övertids-

tillägg) 

- Den beräknade genomsnittsinkomsten per månad 

av provision, tantiem, bonus, premielön eller lik-

nande rörliga lönedelar. För tjänsteman som till 

väsentlig del är avlönad med nämnda lönedelar 

bör överenskommelse träffas om det lönebelopp 

från vilket sjukavdrag skall göras. 

 

Med veckoarbetstid avses antalet arbetstimmar per 

helgfri vecka för den enskilde tjänstemannen. Om 

tjänstemannen har oregelbunden arbetstid beräknas 

veckoarbetstiden i genomsnitt per månad eller annan 

förläggningscykel. Beräkning av veckoarbetstiden görs 

med högst 2 decimaler, varvid 0-4 avrundas nedåt och 

5-9 uppåt. Om olika lång arbetstid gäller för olika delar 

av året räknas arbetstiden per helgfri vecka i genom-

snitt per år. 

 

Protokollsanteckning 

Om ändring av lön eller veckoarbetstid sker gäller föl-

jande; 

Arbetsgivaren skall göra sjukavdrag med utgångs-

punkt från den gamla lönen/arbetstiden under längst 

den månad tjänstemannen fått besked om sin nya 

lön/ändrad arbetstid. 

 



 

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klub-

ben alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor 

på arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar 

fram de lokala avtalen som kan utgå ifrån det cen-

trala avtalet. Det bästa sättet att påverka klubbens 

arbete är att delta på de medlemsmöten som klub-

ben arrangerar.  

 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempel-

vis möjlighet att medverka och påverka vid för-

handlingar, koll på företagets framtidsplaner, och 

kan bidra med idéer och förslag på förändringar och 

förbättringar i verksamheten. Med klubb på arbets-

platsen väljer medlemmarna vilka som ska vara de-

ras företrädare. De som har valts kallas förtroende-

valda. Om företaget har kollektivavtal gäller förtro-

endemannalagen 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. 

 


