
 

 

   

 

 

 
 

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. Det står inte att löneöversynen ska 

ge 0,5 procent, men det framgår av kostnadsmärket 

som är 2,0 procent per år. 

Om de lokala parterna inte kommer överens om an-

nat, ska lägsta löneökning vara: 

 

 
 
 

 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 

 

 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman uppgå till lägst: 

  Anställd samman-

 Generellt hängande >1 år 

 
 
 

Vid företaget bildas, det första avtalsåret, en lönepott 

om 1,5 procent av lönesumman för Unionens medlem-

mar. Potten ska fördelas vid en lokal lönerevision där 

det centrala avtalets pott är en miniminivå. Andra och 

tredje avtalsåren är lönepotten 1,5 respektive 1,5 pro-

cent. 

I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna 

också gemensamt göra en strukturöversyn. Syftet med 

översynen är att antingen behålla eller få till en löne-

struktur som motsvarar de löneprinciper som står i av-

talet. Särskild hänsyn ska tas till individer med ogynn-

samt löneläge eller ogynnsam löneutveckling. 

 



 

Den sammanlagda löneökningen, inklusive den av-

talade potten uppgår till 2,0, 2,0 respektive 2,0 pro-

cent för de olika avtalsåren, om man lokalt inte kom-

mer överens om annat. 

 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 

arbetsgivaren en kompletterande avsättning till in-

dividens tjänstepension, ITP. Avsättningen är sedan 

tidigare 0,7 procent och tillförs ytterligare avsätt-

ningar enligt nedan; 

 
 
 

 

Från och med 2019-04-01 uppgår den sammanlagda 

kompletterande avsättningen till 1,2 procent. 

Målsättningen är att fortsätta att utöka avsättningar i 

kommande avtalsrörelser. 

§ 3 Anställning 

Ny andra mening i moment 4 

Arbetsgivare som har för avsikt att ingå avtal om 

anställning för begränsad tid enligt mom 2 och 3 

ska dessförinnan underrätta berörd lokal facklig or-

ganisation. Detta gäller även då arbetsgivare har 

för avsikt att ingå avtal om tillsvidareanställning 

under tid då anställd genom sin företrädesrätt 

erhållit en tidsbegränsad anställning om högst 4 

månader. Om den fackliga organisationen därvid 

begär förhandling om den tilltänkta anställningen, 

ska förhandling genomföras före avtalet om anställ-

ning, såvida inte särskilda skäl föranleder annat.  

 

Kommentarstext: 

Parternas gemensamma avsikt med underrättelse-

skyldighet inför tillsvidareanställning, enligt mom 

4, är att möjliggöra diskussion kring fråga om be-

manningsbehovet kan tillgodoses genom anställ-

ning av arbetstagare, som skulle vara företrädesbe-

rättigad men erhållit kortare tidsbegränsad anställ-

ning. 

§ 4 Arbetstid 

D. Övriga arbetstidsfrågor 

Nytt moment 1A 

Parternas gemensamma uppfattning är att den totala 

arbetade tiden, ordinarie arbetstid och övertid, per 

vecka (7-dagarsperiod) endast i undantagsfall ska 

överskrida 70 timmar.  

 

Den partsgemensamma tolkningen av denna para-

graf ser ut enligt nedan: 

 

§ 4 Arbetstid  

D. Övriga arbetstidsfrågor 

Parternas gemensamma uppfattning är att den totala ar-

betade tiden, ordinarie arbetstid och  

övertid, per vecka (7-dagarsperiod) endast i undantags-

fall ska överskrida 70 timmar. 

 

Regeln är till för att upprätthålla en god arbetsmiljö ur 

arbetstidshänseende. De centrala parternas avsikt med 

regeln är att företagen med god framförhållning ska 

planera arbetstidsförläggningen så att hänsyn tas till 

den anställdes totala arbetsbelastning ur ett arbets-

miljö- och hälsoperspektiv. Regeln gäller alla an-

ställda, även de med avlöst övertid.  

 

Som utgångspunkt ska undvikas att en anställd arbetar 

mer än 70 timmar i total arbetstid per vecka (rullande 

7-dagarsperiod). Undantag från regeln kan endast ske 

om det görs för att undvika en störning av betydelse. 

Det ska då finnas en god förklaring som, mot bakgrund 

av det centrala avtalet, är ägnad att så långt möjligt 

överensstämma med samtliga lokala parters uppfatt-

ning av en störning av betydelse. Arbetsgivaren ska re-

dovisa vilka åtgärder som vidtagits för att lösa behovet 

av arbetskraft på annat sätt. På lokal nivå ska det utar-

betas former för hur en sådan redovisning sker, på 

bästa sätt. Arbetsgivaren ska även visa hur hänsyn har 

tagits till behovet av återhämtning och vila för den an-

ställde. Redovisningen kommer att vara en förutsätt-

ning för lokal och central utvärdering. 

 

Det är viktigt att samtliga lokala parter i förväg, utifrån 

sina erfarenheter av verksamheten, för diskussioner 

och söker nå en samsyn om de situationer som kan in-

nebära undantag aktualiseras och hur dessa ska hante-

ras. Med sådan framförhållning främjas en smidig han-

tering av regeln, och de anställdas berättigade skydds-

behov kommer tidigt in i diskussionen. 

 

Frågan aktualiseras exempelvis ofta inför storstopp. 

Det åligger då arbetsgivaren att i god tid samverka 

med de lokala arbetstagarparterna i syfte att hitta lös-

ningar på hur skyddsaspekten ska beaktas ur ett arbets-

miljö- och hälsoperspektiv. 

Tillämpningen av texten ovan ska utvärderas av cen-

trala parter senast oktober 2019 och upphör automa-

tiskt 191030 om inte annat överenskommes.  

§ 10 Permission och tjänstledighet 

Mom 2 

Kommentaren till Mom 2 tillförs ny fjärde rubrik med 

text enligt nedan.  

 

Delledighet utan föräldrapenning 

Med hänvisning till nu gällande regler i Föräldraledig-

hetslagen har den anställde rätt till förkortning av nor-

mal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt 

8 år eller är äldre men inte avslutat sitt första skolår.  



 

Parterna rekommenderar att, i sådan omfattning 

som är möjlig, bevilja tjänstledighet för icke sche-

malagd utfyllnadstid för anställda med barn äldre 

än 8 år. 

 
§ 12 Sjuklön m.m.

På grund av ändrad lagstiftning har regeln 

kring karensavdrag ändrats, den nya lydelsen 

som gäller från 2019-01-01 är: 

 

§ 12 Sjuklön m.m.  

Mom 1 

Vid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall 

ska arbetsgivaren snarast möjligt underrättas härom. 

Den anställde bör dessutom så snart som möjligt 

uppge beräknad tidpunkt för återgång i arbete. 

Mom 2 

Sjuklön under de första 14 kalenderdagarna i en 

sjukperiod utges med utgångspunkt från sjuklönela-

gen och beräknas enligt följande: 

 

Löneavdrag 

Vid frånvaro på grund av sjukdom ska ett löneav-

drag göras för varje timme med:  

 

månadslönen 

        175  

vid 40 timmars arbetsvecka och vid annan arbetstid 

i proportion därtill. 

 

Karensavdrag 

För sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig or-

dinarie veckoarbetstid i sjukperioden betalas ingen 

sjuklön (karensavdrag).  

Karensavdrag får inte göras för fler timmar än ar-

betstagaren faktiskt är frånvarande. 

 

Sjuklön 

Om sjukfrånvaron varar längre än 20 procent av 

den genomsnittliga ordinarie veckoarbetstiden beta-

las sjuklön per timme med: 

80% x månadslönen 

                  175 

vid 40 timmars arbetsvecka och vid annan arbetstid 

i proportion därtill.  

 

Vid frånvaro enligt detta moment utges även, för 

sjukfrånvaro överskridande 20 % av den genom-

snittliga ordinarie veckoarbetstiden, 80% av bortfal-

lande ersättningar enligt följande: 

 Ersättning för arbete på obekväm arbetstid, 

inklusive förekommande ersättning för så-

dan dokumenterad inte schemalagd utfyll-

nadstid som är preciserad till viss dag. 

 Fast beredskapsersättning, vilken är klart 

angiven till tid och belopp. 

 Ersättning för sådant förberedelse- och avslut-

ningsarbete enligt § 4 A mom 2 d) som är pre-

ciserat till tid och omfattning. 

Anmärkningar 

1) Ny sjukperiod som börjar inom fem kalender-

dagar från det en tidigare sjukperiod upp-

hörde ska betraktas som fortsättning på den 

tidigare sjukperioden (återinsjuknande). 

   

2) För anställd, som enligt försäkringskassans 

beslut är berättigad till sjuklön om 80 pro-

cent, utan beaktande av karens, görs inget ka-

rensavdrag. 

 

3) Antalet karensavdrag får enligt lagen ej över-

stiga tio under en tolvmånadersperiod. Om 

det vid en ny sjuklöneperiod visar sig att den 

anställde fått tio karensavdrag inom tolv må-

nader bakåt från den nya sjuklöneperiodens 

början görs inget ytterligare karensavdrag. 

4) Enligt 8 § lagen om sjuklön är arbetsgivaren 

ej skyldig att utge sjuklön för tid före det han 

mottagit anmälan om sjukdomsfallet. Arbets-

givaren är vidare ej skyldig att betala ut sjuk-

lönen innan den anställde lämnat sådan 

skriftlig försäkran varom föreskrivs i 9 § la-

gen om sjuklön. 

 

För skyldighet att utge sjuklön från och med den 

sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan 

gäller vidare enligt 8 § lagen om sjuklön att nedsätt-

ningen av arbetsförmågan styrks genom intyg från lä-

kare eller tandläkare. 

 

Vi har i avtalsförhandlingarna kommit överens om tre 

arbetsgrupper 

 Översyn av skiftbytesreglerna i Allmänna vill-
korsavtalet. 

 Uppdatering och revidering av Samverkansav-
talet. 

 Gränslöst arbete och möjligheterna till ostörd 
fritid. 

 



 

För dig som har klubb gäller att du förbereder dig för 

lönesamtalet. Lönesamtalet sker mellan lönesättande 

chef och tjänstemannen med utgångspunkt från de 

grundläggande principerna för lönebildning samt de 

gemensamma utgångspunkterna i detta avtal. Varje 

tjänsteman ska veta på vilka grunder lönen sätts och 

vad tjänstemannen kan göra för att öka lönen 

Är det något speciellt som du vill att klubben skall 

veta inför deras revisionsförhandling är det viktigt 

att du meddelar klubben detta.  

För dig som inte har facklig representant på arbets-

platsen gäller att du förbereder dig inför lönesamta-

let. Lönesamtalet sker mellan lönesättande chef och 

tjänstemannen med utgångspunkt från de grundläg-

gande principerna för lönebildning samt de gemen-

samma utgångspunkterna i detta avtal. Varje tjänste-

man ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad 

tjänstemannen kan göra för att öka lönen. 

I samband med att arbetsgivaren fördelar löneök-

ningsutrymmet ska enskilda samtal hållas med be-

rörda tjänstemän. 

Om en tjänsteman upplever sig inte ha erhållit en 

godtagbar lönehöjning ska samtal föras mellan lö-

nesättande chef och tjänstemannen om dennes för-

utsättningar för arbetsuppgifterna, behov av kompe-

tenshöjande insatser eller andra åtgärder. Vid oe-

nighet om tillämpningen av löneavtalet har berörd 

tjänsteman möjlighet att vända sig till Unionens 

regionkontor för påkallande av lokal förhandling. 

 

 


