
 

 

   

 

 

 
 

Unionen har partsgemensamt (tillsammans med din 

arbetsgivares organisation Almega, samt SACO-

förbunden), tagit fram ett konkret stödmaterial som 

riktar sig till själva lönesamtalet chef-medarbetare. 

Stödmaterialet innehåller bl a vilka faktorer som 

kan påverka din individuella löneökning. Det finns 

även ett nytt material kring jämställdhet.  

Du hittar stödmaterialen på vår hemsida (på samma 

ställe som du hittar ditt kollektivavtal). Eftersom ar-

betsgivarens organisation också står bakom orden, 

kan du även fråga din arbetsgivare om och hur de 

har tänkt använda sig av dessa stödmaterial hos er. 

Om inte annat överenskommits med lokal Unionen-

part (klubb/region), ska er arbetsgivare under avtal-

sperioden öka den totala kollektiva lönesumman 

med nedan procentsats för tjänstemän vid företaget 

som har rätt att ingå i respektive års lönerevision.

 

 

 
 

 

Löneavtalet saknar en siffersatt individgaranti (en ga-

ranterad minsta löneökning för den enskilde).  

Individgarantin är istället reglerad som så att om en 

tjänsteman får ingen eller märkbart låg löneökning, ska 

det (i normalfallet) bero på att denne inte anses ha gjort 

en fullgod arbetsinsats. Sådan bedömning torde utgöra 

undantagsfall och en åtgärdsplan ska då tas fram till-

sammans med tjänstemannen och dokumenteras samt 

följas upp löpande fram till nästa revision. Målet är att 

undvika att situationen med utebliven eller ringa löne-

ökning inte återupprepas. 

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 heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till absolut 

lägst: 

 17 071 kronor fr.o.m. 2017-06-01 

 17 378 kronor fr.o.m. 2018-06-01 

 17 778 kronor fr.o.m. 2019-06-01 

Har tjänstemannen fyllt 24 år är motsvarande lägsta 
lön: 

 19 779 kronor fr.o.m. 2017-06-01 

 20 135 kronor fr.o.m. 2018-06-01 

 20 598 kronor fr.o.m. 2019-06-01 



 

Arbetsgivaren är skyldig att förhålla sig till en ut-

vecklad process för lönebildningen, detta såväl i 

förhållande till dig som enskild medlem som till 

eventuell lokal Unionen-klubb eller Unionen-ar-

betsplatsombud med löneförhandlingsmandat (om 

detta finns på din arbetsplats). Gentemot dig som 

enskild ska arbetsgivaren hålla individuella utveckl-

ings- och lönesamtal. Letar du upp ditt kollektivav-

tal på Unionens hemsida, finns i löneavtalet en när-

mare beskrivning av vad respektive samtal bör in-

nehålla, samt vilka övriga ramar för lönesättningen 

på företagen som gäller; exempelvis löneprinciper, 

löneprocess och datum att förhålla sig till.  

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 1/6-2018. 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 kol-

lektivavtalen ändras. Numera gäller att karensav-

drag vid sjukdom görs med ett avdrag som ska mot-

svara 20 % av den genomsnittliga 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 dig som har ett längre arbetspass 

inplanerat den första sjukdagen innebär det däremot 

att du slipper få karens för hela passet. Å andra si-

dan, för dig som har ett kortare arbetspass inplane-

rat 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 november 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 november 2017 finns 

även möjlighet för arbetsgivaren att anställa tjänstemän 

i en ny anställningsform som heter Avtalad visstid. När 

du varit anställd sammanlagt 36 månader (under en 

femårsperiod) på Avtalad Visstid eller i Vikariat som 

påbörjats 1/6-17 eller senare, övergår anställningen till 

en tillsvidareanställning. 

 

Notera att en tidsbegränsad anställning kan avbrytas i 

förtid inom de första 6 månaderna vid företaget, detta 

utan att arbetsgivaren behöver ange några skäl för det 

(jämför med prövotid vid provanställning). Du och ar-

betsgivaren kan dock skriftligen komma överens om 

att ett förtida avbrytande ej är möjligt. Sådan överens-

kommelse blir särskilt viktig att begära av arbetsgiva-

ren om du haft/har en tidigare anställning inom samma 

företag/koncern och den nya visstidsanställningen du 

erbjuds är i en befattning som ej liknar den (eller dem) 

du haft tidigare. 

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 företa-

get har kollektivavtal gäller förtroendemannalagen 

som ger den som är fackligt företrädarna rätt att utbilda 

sig för uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete på be-

tald 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

