
 

 

   

 

 

 
 

Unionen har, tillsammans med SACO-förbunden 

och arbetsgivarorganisationen Almega, nyligen ta-

git fram flera bra stödmaterial. Ett av materialen 

riktar sig direkt till lönesamtal mellan chef och 

medarbetare. Det finns även nytt partsgemensamt 

material kring jämställdhet som också berör löne-

frågor. Du kommer inom kort hitta materialen på 

vår hemsida (på samma ställe som du hittar ditt kol-

lektivavtal). Du kan även fråga din arbetsgivare.  

Om inte annat överenskommits mellan din arbetsgi-

vare och lokal Unionen-part (klubb/region), ska er 

arbetsgivare under avtalsperioden öka den totala lö-

nesumman med nedan procentsats för er Unionen-

medlemmar.  

 

 

 

 
 
Notera att det på avtalsområdet finns två löneavtal.  
Det ena kallas Löneavtal B, det andra Löneavtal C. 
Nu 2019 i denna sista lönerevision under avtalspe-
rioden, är det i normalfallet upp till arbetsgivaren att 
välja vilket av de två löneavtalen som denne vill till-
lämpa. 

 

 

 
Såväl Löneavtal B som C innehåller samma krav gäl-

lande minsta kollektiva löneökningsutrymme för ar-

betsgivaren att fördela till er Unionen-medlemmar på 

arbetsplatsen. Det finns dock en skillnad mellan löne-

avtalen i förhållande till hur stor frihet arbetsgivaren 

har i förhållande till den individuella fördelningen 

inom löneökningsutrymmet.  

 

Väljer företaget att tillämpa Löneavtal B, behöver de i 

sin fördelning ta hänsyn till en så kallad individgaranti 

som innebär en garanterad minsta löneökningsnivå för 

den enskilde definierad i kronor.  

2017 var individgarantin 200 kr, 2018 var den 190 kr 

och nu 2019 är den 200 kr.  
 

Väljer företaget istället Löneavtal C finns inte begrep-

pet individgaranti, men om en tjänsteman får ingen el-

ler märkbart låg löneökning, ska det (i normalfallet) 

bero på att denne inte gjort en fullgod arbetsinsats. Så-

dan bedömning torde utgöra undantagsfall och åtföljs i 

så fall av en skyldighet för arbetsgivaren att ta fram en 

åtgärdsplan tillsammans med tjänstemannen. Löneav-

tal C har dessutom fler förhållningsregler gällande 

hanteringen av själva löneprocessen. Bland annat ställs 

tydligare krav på att arbetsgivaren ska hålla framåt-

blickande mål-/utvecklingssamtal med alla enskilda 

anställda, liksom att det ska hållas lönesamtal med tyd-

ligare definierat innehåll.  

 



 

Den så kallade lägstalönen har avtalats fram som ett 

skydd (en lägsta lönenivå) främst för den som är 

helt ny på arbetsmarknaden. Avtalet säger därför att 

efter respektive lönerevision ska månadslönen för 

heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till 

absolut lägst: 

 

 17 807 kronor fr.o.m. 2017-04-01 

 18 128 kronor fr.o.m. 2018-04-01 

 18 545 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
Har tjänstemannen varit anställd sammanhängande 
ett år är motsvarande lägsta lön: 
 

 18 935 kronor fr.o.m. 2017-04-01 

 19 276 kronor fr.o.m. 2018-04-01 

 19 719 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

Om du och arbetsgivaren inte kan komma överens 
om lönen, har du möjlighet att kontakta Unionen ef-
ter att du mottagit förslag till ny lön/löneökning 
från arbetsgivaren. Finns anledning att begära för-
handling kring din lön behöver Unionen påkalla så-
dan förhandling senast inom 14 dagar från det da-
tum då du mottog förslaget.

Flexpension har funnits på avtalsområdet från och 
med 1 november 2017. Dess stora värde ligger i en 
successiv ökning av företagens inbetalningar till din 
individuella tjänstepension. Detta är viktigt ef-
tersom den allmänna pension du får från staten har 
sjunkit och befaras fortsätta sjunka, varvid tjänste-
pensionen kommer få ännu större betydelse för din 
ekonomi som framtida pensionär.  
 
Den första ökningen av tjänstepensionens insätt-
ningar gjordes 1/11-17, därefter kom ytterligare en 
ökning 1/4-2018. Nästa ökning kommer ske 2020. 
Målet i kommande avtalsförhandlingar, är att av-
sättningarna ska fortsätta att öka (upp till en totalt 
tvåprocentig ökning från tidigare nivå). Premien till 
flexpension betalas in månadsvis av din arbetsgi-
vare som en kompletterande 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 kollek-

tivavtalen ändras. Numera gäller att karensavdrag vid 

sjukdom görs med ett avdrag som ska motsvara 20 % 

av den genomsnittliga veckoarbetstiden.  

 
För dig som arbetar med jämn arbetstidsförläggning, 

t.ex. 8 timmar per dag under 5 dagar per vecka vid hel-

tid, innebär det därmed ingen direkt förändring om du 

är frånvarande pga. sjukdom hela första dagen. För dig 

som har ett längre arbetspass inplanerat den första 

sjukdagen innebär det däremot att du slipper få karens 

för hela passet. Å andra sidan, för dig som har ett kor-

tare arbetspass inplanerat första sjukdagen eller om du 

då är sjuk endast del av dag, då fortsätter din karens 

några timmar in på kommande dag (förutsatt fortsatt 

sjukperiod).  

 

Riksdagen har beslutat att taket för sjukpenninggrun-

dande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken höjs. 

Denna höjning från 7,5 till 8 prisbasbelopp, började 

gälla från och med den 1 juli 2018. De förmåner som 

omfattas av höjningen av den sjukpenninggrundande 

inkomsten är sjukpenning, rehabiliteringspenning, när-

ståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från 

försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Unionens kol-

lektivavtal, såväl ITP-avtalet som branschavtalen, har 

kompletterande sjuklön m.m. som bygger på den all-

männa försäkringen. Kollektivavtalet har därför anpas-

sats utifrån den ändrade lagstiftningen. 

 

En ny reglering av beredskap (om du ska vara beredd 

att avbryta din fritid för att med kort varsel gå in och 

jobba) trädde i kraft 1 april 2017. Om behov finns av 

beredskap i verksamheten är det viktigt att fördela den 

på många tjänstemän så att ingen enskild belastas för 

mycket av beredskap. Du bör inte ha beredskap tätare 

än var femte vecka. 

 

Tillsvidareanställning är fortfarande den huvudsakliga 

anställningsformen. Sedan 1 april 2017 finns möjlighet 

för arbetsgivaren att anställa tjänstemän även på så kal-

lad Avtalad visstid. Om man varit anställd sammanlagt 

36 månader under en femårsperiod på Vikariat eller 

Avtalad visstid, övergår anställningen till en tillsvida-

reanställning. Notera att anställning i vikariat från 1 

april 2017 räknas in vid beräkning av denna anställ-

ningstid. 

 



 

Med klubb på arbetsplatsen kan ni via förhandling 

och samverkan vara med och påverka arbetsgivaren 

i alla frågor som är viktiga för er och företaget. Det 

är en unik möjlighet och ni som medlemmar väljer 

själva vilka kollegor som ska vara era företrädare. 

När företaget har kollektivavtal gäller förtroende-

mannalagen som ger den som är fackligt företrä-

darna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna sig 

åt fackligt arbete på betald arbetstid.  

 

För dig som fortfarande saknar lokal klubb eller 

förtroendevalda på arbetsplatsen – ta gärna kontakt 

med oss på Unionen 0770-870 870. Läs gärna 

också mer på  

www.unionen.se/fortroendevald/klubb om hur det 

går till att bilda en Unionenklubb.

 

 

http://www.unionen.se/fortroendevald/klubb

