
 

 

   

 

 

 
 

Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 

fasta på att en lokal process ska förhandlas och ge-

nomföras i syfte att skapa inflytande över lönerna för 

såväl Unionenklubben som för de enskilda medlem-

marna. Viktiga beståndsdelar i processen är dels att 

Unionenklubben och arbetsgivaren inledningsvis 

ska komma överens om prioriteringar och vilket eko-

nomiskt utrymme det finns för löneökningar, och 

dels att lönesamtal ska genomföras mellan chef och 

medarbetare. Efter genomförda lönesamtal ska för-

handling ske för att slutföra lönerevisionen.  

De siffror som finns i det centrala löneavtalet kan an-

vändas om Unionenklubben och arbetsgivaren inte 

enas om annat. Dessa siffror, samt att lönesamtal ska 

hållas, gäller självklart även för medlemmar utan lo-

kal Unionenklubb.  

Om lokala parter inte blir överens om annat gäller för 

avtalsperioden att löneökningsutrymmet för Union-

ens medlemmar är 6 procent för hela avtalsperioden. 

Värdet ska delas per år och utgör då per lönerevision 

2 procent, det finns också viss möjlighet för arbets-

givaren att vikta mellan åren. 

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 

ska en avstämning av tjänstemannens löneutveckling 

ske, och då uppgå till lägst: 

 

 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 
 
 

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-

ningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsva-

rande perioder som ovan uppgå till lägst 18 768 kr, 

19 143 kr respektive 19 526 kr. 

 

Överenskommelse träffades 2017 om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör ar-

betsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på 

ytterligare 0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent för 



 

2019 till individens tjänstepension. Det nya sam-

manlagda värdet av individens kompletterande av-

sättningar blir därmed 1,3 procent vid avtalspe-

riodens utgång. 

 

Från och med den 1 januari 2019 ändras både Sjuk-

lönelagen och Socialförsäkringsbalken så att den ti-

digare karensdagen avskaffas. I stället införs en an-

nan karens som ska vara mer lika för alla, kallat ka-

rensavdrag. Karensavdraget är ett avdrag som ska 

motsvara 20 procent av den genomsnittliga veckoar-

betstiden. 

För dig som arbetar med jämn arbetstidsförläggning, 

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 da-

gen.  

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 timmar (upp till 8 tim-

mar) senare under sjuklöneperioden. 

Riksdagen har beslutat att taket för sjukpenninggrun-

dande 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 sjukpen-

ning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, 

smittbärarpenning och ersättning från försäkrings-

kassan vid tvist om sjuklön.  

Unionens kollektivavtal, såväl ITP-avtalet som bran-

schavtalen, har kompletterande sjuklön m.m. som 

bygger på den allmänna försäkringen. Kollektivav-

talet har därför anpassats utifrån den ändrade lag-

stiftningen. 

Parterna enades 2017 om att under avtalsperioden 

arbeta fram partsgemensamma kommentarer till 

kollektivavtalet. Dessa är nu klara och distribuerade 

till klubbarna under slutet av 2018, samt finns att 

hämta på Unionens hemsida. Detta dokument ersät-

ter alltså parternas tidigare egna respektive kom-

mentarer och vi hoppas de kan bidra till större sam-

förstånd och mindre slitningar lokalt.  

Den partsgemensamma arbetsgruppen för likabehand-

ling har tagit fram en praktisk handledning gällande 

likabehandlingsfrågor för lokala parter.  

Unionen har också, tillsammans med Facken inom in-

dustrin, tagit fram en handledning om hur man kan på-

verka och förhandla vid inhyrning av arbetskraft 

som vi hoppas blir flitigt använt.  

Under början av avtalsperioden blev också de centrala 

parternas gemensamma skift ”Förtroendemannala-

gen – en praktisk handledning” klar och förtjänas att 

påminnas om igen.  

Samtliga ovan nämnda dokument finns att ladda ner 

på: https://www.unionen.se/filer/kollektivavtal/teknik-

arbetsgivarna 

 

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

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på ar-

betsplatsen. Det är klubben som förhandlar fram de lo-

kala avtalen som kan utgå ifrån det centrala avtalet. Det 

bästa sättet att påverka klubbens arbete är att delta på de 

medlemsmöten som klubben arrangerar. Vad gäller lö-

nerevisionen är det klubben som inleder och avslutar 

den förhandlingen, men du har förstås rätt till ett eget 

lönesamtal och att arbetsgivaren tydliggör för dig vad 

din lön grundar sig på och vad du kan göra för att öka 

den. 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara med 

och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlig-

het att medverka och påverka vid förhandlingar, koll på 

företagets framtidsplaner, och kan bidra med idéer och 

förslag på förändringar och förbättringar i verksam-

heten. Med klubb på arbetsplatsen väljer medlemmarna 

vilka som ska vara deras företrädare. De som har valts 

kallas förtroendevalda. När företaget har kollektivavtal 

gäller förtroendemannalagen som ger de fackliga före-

trädarna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna sig åt 

fackligt arbete på betald arbetstid.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb 
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