
 

 

   

 

 

 
 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 
 
 

Om ditt företag vid införandet av flexpension i 

tjänstesektorn utlovat kompensation till den som 

avstår avsättning till flexpension med motsvarande 

nivå som lönepåslag istället är det viktigt att säker-

ställa att en sådan kompensation inte finansieras av 

eller på annat sätt påverkar avtalat löneutrymme. 

 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kro-

nor: 200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 

kronor 2019. 

I det nya Löneavtal C, som innehåller en mer ut-

vecklad process för lönebildningen är individgaran-

tin reglerad så att om en tjänsteman får ingen eller 

märkbart låg löneökning ska det bero på att denna 

inte gjort en fullgod arbetsinsats. Det kan ske i un-

dantagsfall och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram 

tillsammans med tjänstemannen. Den ska dokumen-

teras och följas upp så att situationen inte återuppre-

pas. 
 

 

Efter lönehöjningen ska månadslönen för heltidsan-

ställd Unionenmedlem som fyllt 20 år vara lägst:  

 
 
 
 

Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på ar-
betsmarknaden. Enligt lönestatistik är de vanligaste lö-
nerna för tjänstemän i branschen ca 30 000-35 000 kr 
per månad. 

 

Unionen har, tillsammans med SACO-förbunden och 
arbetsgivarorganisationen Almega, nyligen tagit fram 
flera bra stödmaterial. Ett av materialen riktar sig di-
rekt till lönesamtal mellan chef och medarbetare. Det 
finns även nytt partsgemensamt material kring jäm-
ställdhet som också berör lönefrågor. Du kommer 
inom kort hitta materialen på vår hemsida (på samma 
ställe som du hittar ditt kollektivavtal). Du kan även 
fråga din arbetsgivare. 

Flexpension finns på avtalsområdet från och med den 1 

november 2017. Avsättningen i form av flexpensions-

premien var per den 1 april 2018 0,2 % vilket innebär 

att den totala avsättningen uppgår till 0,4 %. Målsätt-

ningen är att bygga ut flexpensionspremien till 2 % ut-



 

över nuvarande avsättningar till din tjänstepension. 

Under 2019 sker dock ingen avsättning till flexpens-

ionspremien på avtalsområdet.  

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 

arbetsgivare som en kompletterande pensionspremie 

till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  

 
Den som vill får en förstärkt möjlighet att gå ner i 
arbetstid i pensioneringssyfte, t ex arbeta 4 dagar 
per vecka, från 62 års ålder. 

 

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 ändrades även kollektiv-

avtalet.  

 

Numera gäller att karensavdrag vid sjukdom görs 

med ett avdrag som ska motsvara 20 % av den ge-

nomsnittliga veckoarbetstiden.  

För dig som arbetar med jämn arbetstidsförlägg-

ning, t.ex. 8 timmar per dag under 5 dagar per 

vecka vid heltid, innebär det därmed ingen direkt 

förändring om du är frånvarande pga. sjukdom hela 

första dagen. För den som har ett längre arbetspass 

inplanerat den första sjukdagen innebär det däremot 

att denna får sjuklön efter de första 8 timmarna. Å 

andra sidan får den som hade ett kortare arbetspass 

inplanerat första sjukdagen, eller om denna varit 

sjuk endast del av dag, fortsatt karens för fler tim-

mar (upp till 8 timmar) senare under sjuklöneperi-

oden. 

 

 

Riksdagen har beslutat att taket för sjukpenning-

grundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken 

höjs från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 

1 juli 2018.  

De förmåner som omfattas av höjningen av den 

sjukpenninggrundande inkomsten är sjukpenning, 

rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbä-

rarpenning och ersättning från försäkringskassan 

vid tvist om sjuklön.  

Unionens kollektivavtal, såväl ITP-avtalet som 

branschavtalen, har kompletterande sjuklön m.m. 

som bygger på den allmänna försäkringen. Kollek-

tivavtalet har därför anpassats utifrån den ändrade 

lagstiftningen. 

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på ar-

betsplatsen. Det bästa sättet att påverka klubbens ar-

bete är att delta på de medlemsmöten som klubben ar-

rangerar. 

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.  

Även medlemmar har rätt till facklig information på 

betald arbetstid 5 timmar per år enligt Utvecklingsav-

talet. 

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

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 

 


