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Avtal 2017 inom avtalsområdet Dentallaboratorier
Inledning
Under vintern/våren har Unionen förhandlat med arbetsgivarnas företrädare i den centrala
avtalsrörelsen. Nu är det nya avtalet klart med säkrade reallöneökningar trots en tid av
ekonomisk osäkerhet.
Detta utskick får du som klubbföreträdare eller arbetsplatsombud inför den lokala löneförhandlingen. Det är genom ditt arbete som klubbföreträdare eller arbetsplatsombud som
medlemmarna får den löneökning och de förbättringar i anställningsvillkoren som de centrala
avtalen ger rätt till.
Nedan finns en bakgrund och beskrivning av förhandlingarna och de förändringar som skett
på avtalsområdet. Som bilaga finns förhandlingsprotokollet och löneavtalet med Unionens
kommentarer. Med i det här utskicket har du också ett generellt stödmaterial till löneförhandlingen – Lokalt arbete med löner. Som bilaga finns Avtalsnytt om ni vill kopiera upp
och dela ut till medlemmarna på klubben.
Hela överenskommelsen med bilagor hittar du på unionen.se under Råd och stöd.

Förhandlingarna på avtalsområde Föreningen
Vårdföretagarna, Dentallaboratorier
Den 21 april 2017 växlades krav och yrkanden mellan Vårdföretagarna i Almega och
Unionen. Arbetsgivarnas delegation består av chefer eller VD i Praktikertjänst, ATLab, och
TIC. Unionens förhandlingsdelegation består av valda ombud bland medlemmarna i
Tandvårdsbranchen, Kerstin Hovemyr, Skara Tandvård, Anne Karlsson och Rebecka

Pedersen Johansson, Trobergs Tandvård i Nyköping som ingår i Praktikertjänst. Unionens
viktigaste krav var lönehöjningar och fler semesterdagar. Vårdföretagarna Almega ville ha
möjlighet att schemalägga upp till 55 timmar per vecka som ordinarie arbetstid vissa veckor
och 25 timmar andra veckor. Efter några förhandlingstillfällen blev avtalet klart den 31 maj
2017 då Unionen fick igenom lönehöjningar med 2,0 procent 2017, 1,8 procent 2018 och 2,3
procent 2019. Ersättning för förskjuten arbetstid och beredskap är höjda med samma
procentsatser.

Löneavtalet
Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som innebär att en lokal löneprocess ska
genomföras. En viktig beståndsdel i processen är att lönesamtal ska hållas mellan chef och
medarbetare där den individuella prestationen ska diskuteras.
Om företaget och klubben inte blir överens om annat ska lönerna för Unionens medlemmar
på arbetsplatsen höjas med:
•
•
•

Minst 2,0 procent från den 1 juli 2017
Minst 1,8 procent från den 1 juli 2018
Minst 2,3 procent från den 1 juli 2019.

De medarbetare som får låg eller ingen lönehöjning alls har rätt till en åtgärdsgaranti. Det
ska då tas fram en individuell åtgärdsplan som ska leda till en positiv löneutveckling.
Exempelvis kan den innebära utbildning, uppföljningar och annat stöd för individen.
Det är en fördel om klubben kan genomföra lokala löneförhandlingar så snart som möjligt, så
att medlemmarna får sina nya löner utbetalda. Senast den 30 september respektive avtalsår
ska företaget lämna skriftligt besked till medarbetarna om den nya lönen som gäller från 1
juli. Senast den 31 oktober ska lokal förhandling begäras av klubben eller Unionens
regionkontor om det finns anledning till det. Lokal förhandling ska vara avslutad senast den
30 november och den 31 december respektive avtalsår är sista dag för begäran av central
förhandling, så den som avslutar en lokal förhandling i oenighet måste kontakta Unionens
förbundskontor senast den 28 december för att motparten ska hinna få förhandlingsbegäran i
tid före nyårsafton.

Förändringar i allmänna villkor
Flexpension
Från den 1 november 2017 höjs inbetalningen av tjänstepension till ITP enligt
överenskommelsen om flexpension från 4,5 till 4,7 procent. Utöver det kommer ytterligare
avsättningar att göras till flexpensionen med 0,2 % från den 1 juli 2018 samt 0,3 % från den 1

juli 2020. Flexpensionen byggs ut stegvis under de närmaste åren upp till 6,5 procent och är
mycket mer värd än att avstå för en extra lönehöjning under ett enstaka år.
De som vill använda flexpensionen för att arbeta deltid efter 62 års ålder får en förstärkt
möjlighet att minska arbetstiden till exempelvis fyra dagar per vecka.

Beredskapsersättning
Beredskapsersättning införs som innebär ersättning för att vara tillgänglig för arbete utanför
arbetstid. Det är olika beredskapsersättning beroende på om den anställde ska vara beredd att
inställa sig på arbetsplatsen eller om arbetet ska kunna utföras på distans var som helst eller i
hemmet. När arbete utförs under beredskap ger det övertidsersättning.

Arbetstidsregler
Det skrivs in i avtalet att Arbetstidslagen gäller.
Högsta möjliga ordinarie arbetstid höjs från 45 till 50 timmar per vecka.
Arbetstidsreglerna förändrades efter krav från arbetsgivarna som behöver mer flexibilitet för
att klara branschens utmaningar. Veckoarbetstiden kan bli 50 timmar vid högsäsong och 30
timmar vid lågsäsong, men ska alltid vara 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt.
Arbetstidslagen ger rätt till 11 timmars nattvila och 36 timmars veckovila även under
högsäsong. Den totala arbetstiden inklusive övertid får inte vara mer än 48 timmar per vecka i
genomsnitt under fyra månader.
Arbetsgivaren har ingen rätt att schemalägga arbete på lördag eller söndag utan
överenskommelse med den enskilde medarbetaren. Övertidsersättning för lördag, söndag,
helgdag samt efter kl. 20.00 alla dagar är 224 procent av timlönen.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö anger att
arbetsgivaren är skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens
förläggning leder till ohälsa hos dig som anställd. Långa arbetspass är ett av de exempel som
tas upp som kan medföra risker för ohälsa hos arbetstagaren. Vidare står i föreskriften att
arbetsgivaren särskilt bör uppmärksamma möjligheterna till återhämtning och att
arbetsgivaren även bör ta hänsyn till att arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor.
Arbetsgivaren är skyldig att ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen.
Om arbetsbelastningen blir för hög ska närmaste chef tillfrågas om vilka åtgärder som
arbetsgivaren ska vidta för att uppfylla 12 § i föreskriften och göra en riskbedömning. Om det
inte leder till resultat kan arbetsmiljöombudet/skyddsombudet kontaktas. Finns det inget
arbetsmiljöombud kan Unionens regionkontor kontaktas för hjälp med att åtgärda en för hög
arbetsbelastning.

Med vänlig hälsning
Unionen

Niklas Hjert

Gunilla Krieg

Förhandlingschef

Avtalsansvarig ombudsman

Bilagor

Protokoll
Löneavtalet
Avtalsnytt 2017
Stödmaterial inför löneförhandlingen - Lokalt arbete med löner

BILAGA 1
Löner 1 juli 2017 – 30 juni 2020
Löneavtal
§ 1 Övergripande mål för lönebildningen

Lönebildningen är en viktig drivkraft för goda arbetsinsatser, bra resultat och individuell
utveckling. Därigenom bidrar lönebildningen till måluppfyllelse, produktivitet, ökad
lönsamhet och utvecklingskraft i företaget vilket skapar förutsättningar för bra löneutveckling
och anställningstrygghet.
Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av företagets
övergripande ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar och medarbetarnas arbete,
prestationer och utveckling samt relevanta omvärldsfaktorer.
Avtalets inriktning är att skapa en process där medarbetarens uppnådda resultat, kompetens
och skicklighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen. Därigenom ges
medarbetaren möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen och lönebildningen bidrar till
företagets utveckling.
Ett förtroendefullt samarbete mellan företagets ledning, chefer, medarbetare och lokala
fackliga företrädare är en förutsättning för en bra lönebildning.
§ 2 Principer för lönesättning

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad samt vara kopplad till företagets
verksamhetsmål. Detta förutsätter att lönen sätts på ett konsekvent och medvetet sätt utifrån
lönepolicy samt framtagna och kända kriterier för lönesättning i företaget.
Den individuella lönen och löneutvecklingen bestäms av:
- arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvar
- prestation och resultat i förhållande till uppsatta mål
- individuell kompetens samt engagemang och förmåga att utveckla verksamheten
Marknadskrafterna och de lokala parternas önskemål om lönestrukturen i företaget påverkar
också lönerna.
En bra löneprocess förutsätter att det finns en lönepolicy. Där tydliggörs hur lönesättningen
sker på ett sätt som följer principerna i detta avtal och som stödjer företagets verksamhetsidé,
övergripande mål och utveckling. Utifrån lönepolicyn utvecklas tydliga kriterier för
lönesättningen. Lönepolicyn och lönekriterierna ska vara kända i organisationen. Varje
medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vilka krav som gäller för framtida
löneutveckling.
Vid nyanställning ska lönen sättas i enlighet med detta avtal och företagets lönepolicy och
lönestruktur samt medarbetarens kompetens.
Medarbetare som erhåller helt eller delvis nya arbetsuppgifter som utgör en befordran erhåller
normalt löneökning i samband med förändringen.

Lönesättningen ska vara sakligt motiverad med utgångspunkt från företagets lönepolicy.
Enligt Diskrimineringslagen får lönesättningen inte vara diskriminerande.
Föräldraledighetslagen innehåller förbud mot missgynnande behandling av föräldralediga.
Utgångspunkten är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed
ska ha löneökning i samband med lönerevision.
§ 3 Utvecklings- och målsamtal

Chef och medarbetare ska varje år hålla utvecklings- och målsamtal eller motsvarande.
Samtalen genomförs på arbetsgivarens initiativ. Syftet är att, i dialog med medarbetaren,
fastställa utvecklingsbehov och individuella mål.
Utvecklings- och målsamtal omfattar normalt:
- uppföljning från tidigare samtal
- arbetssituation och arbetsmiljörelaterade frågor
- arbetsuppgifter, ansvar och eventuella förändringar i arbetsinnehåll
- företagets behov av kompetens respektive medarbetarens önskemål om
kompetensutveckling på kort och lång sikt
- utvärdering av det gångna året samt förväntat arbetsresultat och individuella mål.
Resultatet av utvecklings- och målsamtalet, inklusive kompetensplanering, dokumenteras på
lämpligt sätt av arbetsgivaren och medarbetaren.
§ 4 Löneprocessen

Löneprocessen förutsätter att de lokala parterna, med sin kännedom om företagets
förhållanden, samverkar kring löneprocessen då företrädare för Unionen anmälts. Då
företrädare för Unionen inte anmälts till arbetsgivaren samverkar denne istället direkt med de
anställda i tillämpliga delar och genomför löneprocessen i enlighet med detta avtal. Parterna
ska eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer lönearbetet på ett sätt som passar in i
företagets övriga verksamhet.
Om de lokala parterna inte enas om annat ska tillämpas en löneprocess i följande steg och
med de lönerevisionsdatum som anges nedan.
Mom 1 Inledande planering
Lokala parter bör inledningsvis, utifrån detta löneavtal, planera lönearbetet för hela
avtalsperioden.
Mom 2 Planering inför varje lönerevision
Utifrån detta avtal, företagets lönepolicy samt företagets förutsättningar och behov, ska
parterna planera lönerevisionen genom att gå igenom förutsättningar, mål och inriktning samt
former m m
Vid genomgång och planering ingår att diskutera:
- erfarenheter från löneprocessen och tidigare lönerevisioner
- de ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningarna
- nuvarande lönestruktur och de framtida behov av förändring som identifieras
- hur löneprocessen ska förhindra att det förekommer osakliga löneskillnader p.g.a. kön.
- mål och prioriteringar och därmed sammanhängande lönekriterier för den kommande

lönerevisionen utifrån önskad lönestruktur och de förändringsbehov som identifierats
- former och förutsättningar för lönerevisionen
- tidsplan för löneprocessen
Anmärkning
Medarbetare som är föräldraledig eller sjukskriven omfattas av företagets löneprocess.
Mom 3 Information till chefer och medarbetare
Information om löneprocessen och dess tidsplan lämnas på lämpligt sätt till chefer och
medarbetare. Härigenom ska varje medarbetare ges kunskap om på vilka grunder lönen sätts
och faktorer som påverkar löneutvecklingen. Chefsutbildning och andra åtgärder kan behöva
genomföras för att löneprocessen ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt.
Mom 4 Lönesamtal
Lönesamtal genomförs mellan chef och medarbetare. Samtalet hålls på arbetsgivarens
initiativ.
Lönesamtalet är en dialog om lönen utifrån medarbetarens arbete, resultat och utveckling samt
bidrag till det gångna årets verksamhet. Utvecklings- och målsamtalet utgör underlag för
lönesamtalet.
Lönesamtalet omfattar normalt:
- en genomgång av medarbetarens arbetsuppgifter, ansvar, prestation och eventuella
förändringar i arbetsinnehåll samt utveckling och genomförd kompetensutveckling
- en uppföljning av medarbetarens mål och måluppfyllelse, arbetsresultat och bidrag till
företagets verksamhet och verksamhetsutveckling
- medarbetarens lön i förhållande till företagets lönepolicy, kriterier för lönesättning,
lönestruktur m.m.
- den individuella löneutvecklingen i den aktuella lönerevisionen och hur medarbetaren kan
påverka löneutvecklingen i framtiden.
Mom 5 Fastställande av nya löner
Om lokala parter inte enats om annat lämnar arbetsgivaren ett förslag till Unionens företrädare
med nya löner för Unionens medlemmar efter att lönesamtalen genomförts.
De nya individuella lönerna fastställs då i förhandling mellan arbetsgivaren och Unionens
företrädare i enlighet med förhandlingsordningen, se § 9.
Anmärkning
Då facklig företrädare för Unionen inte anmälts meddelar arbetsgivaren efter genomförda
lönesamtal nya löner enligt punkt 6 och i enlighet med avtalet. Unionen kan begära
förhandling om sådan lönesättning, vilket beskrivs i förhandlingsordningen, se § 9.
Mom 6 Besked om ny lön
Efter att nya löner fastställts meddelar och motiverar chefen medarbetarens nya lön.
Mom 7 Åtgärder vid låg löneökning
Utgångspunkten är att alla medverkar till företagets verksamhet och utveckling och därmed
ska ha löneökning i samband med lönerevision. De individuella löneökningarna sker inom
ramen för löneprocessen och varierar med hänsyn till bl.a. förändringar av arbetsinnehåll,

medarbetarnas prestation samt löneläge i förhållande till företagets lönestruktur och
förhållanden i omvärlden.
Vid låg löneökning för en medarbetare ska överläggningar föras om medarbetarens
förutsättningar för arbetsuppgifterna, behov av kompetenshöjande åtgärder eller andra
ändamålsenliga åtgärder. Om medarbetaren önskar kan även facklig representant delta vid
överläggningen. Överläggningen dokumenteras genom att en åtgärdsplan upprättas. Planen
ska innehålla åtgärder som avses leda till att medarbetaren får en mer positiv löneutveckling i
framtiden. Åtgärdsplanen ska följas upp löpande under året och utvärdering ska ske i god tid
innan nästa lönerevision.
För att åtgärdsplan ska kunna upprättas två år i följd ska arbetsgivaren först begära
förhandling med lokal facklig organisation.
Mom 8 Utvärdering
Efter avslutad lönerevision görs, i syfte att säkerställa och förbättra löneprocessen, en
utvärdering.
§ 5 Löneökningar

Om lokala parter inte kommer överens om annat är löneökningsutrymmet som ska läggas ut
2,0 % av de fasta kontanta lönerna för 2017, 1,8 % för 2018 och 2,3 % för 2019. Ny lön utges
från och med den 1 juli respektive avtalsår. För löneökningar klara efter detta datum sker
höjningen retroaktivt från den 1 juli respektive avtalsår.
§ 6 Lägsta lön

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som fyllt 18 år uppgå till lägst
16 485 kronor den 1 juli 2017, 16 782 kronor den 1 juli 2018 och 17 168 kronor den 1 juli
2019. För anställd med genomgången utbildning från tandteknikerprogram gäller 19 596
kronor den 1 juli 2017, 19 949 kronor den 1 juli 2018 och 20 408 kronor 1 juli 2019.
§ 7 Omfattning

Detta löneavtal omfattar medarbetare som börjat sin anställning vid företaget senast den 30
juni respektive avtalsår.
Detta löneavtal omfattar ej anställda som den 30 juni respektive avtalsår
- ej har fyllt 18 år
- är anställd för vikariat eller som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller visst
arbete och vars anställning ej har varat fortlöpande under 6 månader
- är anställd på prov och antingen ej har övergått direkt från tidigare anställning, i vilken
medarbetaren har omfattats av avtal om allmänna villkor, eller vars anställning ej har varat
fortlöpande under 6 månader
- innehar anställning som utgör bisyssla
- kvarstår i tjänst vid företaget efter det att medarbetaren har uppnått pensionsåldern eller har
anställts vid företaget efter det att denne har uppnått den pensionsålder som tillämpas vid
detta.
Anställd som den 30 juni respektive avtalsår är tjänstledig för minst tre månader framåt i tiden
av annat skäl än sjukdom eller föräldraledighet är undantagen från detta löneavtal om ej
överenskommelse träffas om annat. När den anställde återgår i tjänst ska lönen bestämmas
efter samma normer som gällt för övriga anställda vid företaget enligt detta avtal.

Om en anställd har slutat sin anställning den 1 juli eller senare respektive avtalsår och ej har
fått lönehöjning ska medarbetaren till företaget anmäla sitt krav härpå senast inom en månad
efter det att de anställda vid företaget har underrättats om att lönerevisionen är genomförd.
Försummas detta, medför detta löneavtal ej längre någon rätt för denne/denna till lönehöjning.
Om företaget och en anställd den 1 januari eller senare respektive avtalsår har träffat avtal om
anställning och därvid även om viss lön och de vidare uttryckligen har överenskommit att den
avtalade lönen ska gälla oberoende av innevarande års lönerevision ska den anställde ej
omfattas av detta löneavtal.
Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett generella och/eller individuella
lönehöjningar ska dessa avräknas mot vad den anställde erhåller i löneökning såvida ej
uttrycklig lokal överenskommelse om annat har träffats.
§ 8 Central konsultation

Om lokala parter anser att löneprocessen inte fungerar tillfredsställande kan de begära central
konsultation hos centrala parter i syfte att löneavtalets intentioner ska klargöras.
Efter central konsultation försöker de lokala parterna återuppta löneprocessen.
§ 9 Förhandlingsordning

Företaget ska senast den 30 september respektive avtalsår lämna skriftligt besked till
medarbetaren om den nya lönen som avses utgå.
Önskar medarbetaren påkalla lokal förhandling rörande den meddelade lönesättningen, ska
meddelande härom, med revisionsförslag inlämnas till företaget senast den 31 oktober
respektive avtalsår. Den lokala förhandlingen om lönesättningen ska upptas snarast och vara
avslutade senast den 30 november respektive avtalsår.
Om den lokala förhandlingen ej leder till uppgörelse, kan frågan hänskjutas till central
förhandling. Begäran om sådan central förhandling ska ske skriftligen och påkallas hos
Föreningen Vårdföretagarna eller Unionen senast den 31 december respektive avtalsår. Det
ankommer på parterna att utan dröjsmål fastställa för parterna lämplig dag för central
förhandling.
Anmärkning;
De lokala parterna äger träffa överenskommelse om avvikelse från den ovan angivna
förhandlingsordningen.
§ 10 Tillämpningsregler

I det fall ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om det på samma ort har
flera enheter gäller följande vid beräkningen av ramen för lönehöjningar. Om så har varit klar
praxis vid företaget vid tillämpningen av tidigare löneavtal eller om lokal överenskommelse
härom träffas, avses med "företag" företaget som helhet.
Under förutsättning att lönerevisionen är avslutad senast den 30 september görs inga
retroaktiva omräkningar på utbetalade ersättningar eller gjorda avdrag. Sker lönerevisionen
efter den 30 september året för lönerevisionen görs retroaktiv omräkning enligt nedan.

I det fall detta löneavtal tillämpas retroaktivt gäller följande beträffande sjukavdrag m m,
tjänstledighetsavdrag samt utbetalade övertids- och restidsersättningar.
Sjukavdrag till och med 14:e kalenderdagen ska omräknas retroaktivt. Retroaktiv omräkning
ska ej ske för sjukavdrag från och med 15:e kalenderdagen annat än i den mån lönehöjningen
beaktats vid fastställande av sjukpenning.
Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske individuellt.
Övertids- och restidsersättningar ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske med den
genomsnittliga lönehöjningen för medarbetarna vid företaget, såvida inte lokal överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje medarbetare.
Om arbetstidens längd för medarbetarna vid företaget eller vissa av dessa förändras den 1 juli
eller senare respektive avtalsår ska lönerna för berörda medarbetare ändras i proportion till
arbetstidsförändringen.
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VISSA PENSIONSFRÅGOR

Om lönehöjning utges till medarbetare som är pensionsberättigad, ska höjningen ej vara
pensionsmedförande. Om anställningen har upphört på grund av pensionsfall ska emellertid
lönehöjningen vara pensionsmedförande.
Företagen ska till Collectum såsom pensionsmedförande lön anmäla eventuell lönehöjning fr
o m den 1 juli respektive avtalsår.

BILAGA 2
”AVTAL 2”
Avtal om lokal lönebildning i företagen mellan Föreningen
Vårdföretagarna och Unionen
Det traditionella löneavtalet enligt Bilaga 1 anger hur löneökningarna ska räknas fram och när
lönerevision ska ske. I ”Avtal 2” saknas sådana regler.
Förutsättningar

”Avtal 2” kan tillämpas om arbetsgivaren och klubb eller arbetsplatsombud med
förhandlingsmandat träffar överenskommelse om det. Kopia av den lokala överenskommelsen
ska skickas till Föreningen Vårdföretagarna och Unionen. Träffas inte en överenskommelse
om ”Avtal 2” ska det traditionella löneavtalet enligt Bilaga 1 och 2 tillämpas på arbetsplatsen.
Vid överenskommelse om att ”Avtal 2” ska tillämpas så gäller det tillsvidare med en
uppsägningstid på tre månader. En årlig lönerevision ska ske enligt nedan. För att kunna
tillvarata erfarenheter bör avtalet tillämpas i minst två lönerevisioner. Sägs ”Avtal 2” upp
gäller det traditionella löneavtalet vid nästkommande års lönerevision.
1.

Gemensamma utgångspunkter

Lönesättningen ska vara följande:
Det är parternas gemensamma uppfattning att ökad lönsamhet, produktivitet och
utvecklingskraft i företagen är avgörande förutsättningar för ökad konkurrenskraft och
tillväxt. Därigenom skapas bättre förutsättningar för den anställdes löneutveckling i företaget.
Produktivitetsutveckling är ett resultat av en skapande process som förutsätter tydliga mål för
företagets verksamhet och för den anställde. Företagets chef har ett särskilt ansvar för att mål
uppsätts och att uppföljning av resultat sker.
Motivet för varje utvecklingsinsats ska vara att stärka företagets konkurrenskraft. Den
anställdes utbildning och kompetensutveckling är av betydelse för företagets produktivitet och
förnyelse. Genom att utveckla den anställde för aktuella och framtida arbetsuppgifter och
insatser, blir denne bättre skickad att bidra till att verksamhetens mål uppnås.
2.

Grundläggande principer för lönebildningen i företagen

Lönesättning och löneutveckling för den anställde sker mot bakgrund av de förhållanden som
skapar företagets ekonomiska förutsättningar, främst produktivitetsutvecklingen och den
anställdes bidrag härtill.
Lönesättningen ska vara en del av en produktivitets- och intäktsskapande process och
stimulera till ökade insatser och ökad kvalitet.
Lönen ska vara individuell och differentierad och sättas med utgångspunkt från
verksamhetens krav och arbetsuppgifternas art och innehåll, individuell kompetens, duglighet
och uppnådda resultat, samt insatser för utvecklingen av andras kompetens som är av vikt för
verksamheten.

Utgångspunkten är härvid de arbetsuppgifter, kompetenskrav och mål av såväl individuell
som övergripande art som har satts för verksamheten.
Individuella mål kan exempelvis avse utveckling av personliga färdigheter och egenskaper,
varvid särskilt kompetens, samarbetsförmåga, och personligt ansvar, omdöme,
målmedvetenhet, initiativförmåga, idérikedom och innovationskraft är betydelsefulla
bedömningsgrunder.
Bestämmande för den individuella lönesättningen är i första hand individuell mål- och
resultatuppfyllelse.
Samma värderingar och tillämpning av ovanstående principer ska gälla för kvinnor och män.
3.

Löneprocessen och den lokala lönebildningen

De gemensamma principerna för lönebildningen enligt detta avtal förutsätter att de lokala
parterna gör en genomgång av avtalets intentioner och tillämpningen på företaget. Med sin
kännedom om företagets förhållanden, ska de lokala parterna genom ömsesidigt
hänsynstagande i samförstånd medverka i lönebildningen. Parterna upprättar en tidplan för
den lokala löneprocessen och överenskommer om tidpunkt för lönerevision. Tidpunkt för start
av processen är senast den 30 september respektive år.
En genomgång sker årligen av den anställdes lön. Det är av stor vikt att ett medarbetarsamtal
förs mellan chef och berörd anställd med utgångspunkt från de grundläggande principerna
som anges i punkt 3, samt att den anställdes utveckling behandlas i samtalet.
Inriktningen är att skapa en process där den anställdes resultat, kompetens och duglighet samt
den individuella löneutvecklingen knyts samman. Därigenom ges den anställdes möjlighet att
påverka den egna löneutvecklingen.
Chefen överlämnar ett förslag till ny individuell lön till den anställde senast en månad från
revisionsdatum. I samband med att förslaget överlämnas ska chefen motivera föreslagen lön.
Vid oenighet kan den anställde genom Unionen begära lokal förhandling. Därefter förhandlar
de lokala parterna och träffar överenskommelse.
Vid förhandlingen ska redovisas en analys av lönestrukturen. Den anställdes ökade erfarenhet
i sina arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran samt
ökade och bättre arbetsinsatser skall beaktas. Lönestrukturen ska återspegla den anställdes
kvalifikationer i form av relevant utbildning och kompetens.
Om inte begäran om förhandling framställts inom tre veckor efter det att chefen har lämnat
sitt förslag, fastställer chefen lönen.
I det fall medlem i Unionen inte erhåller godtagbar lönehöjning, bör särskilda överläggningar
föras mellan berörda parter om den anställdes förutsättningar för arbetsuppgifterna och
rådande arbetsförutsättningar, behov av kompetenshöjande insatser eller andra
ändamålsenliga åtgärder.
Det ligger i avtalets anda att parterna vinnlägger sig om att komma överens. Om svårigheter
föreligger att uppnå enighet, kan de lokala parterna ta kontakt med sina respektive
organisationer i syfte att klarlägga avtalets intentioner och principer för lönebildningen.

Kan inte de lokala parterna enas, får central förhandling påkallas senast tre veckor efter det att
den lokala förhandlingen avslutats. Central förhandling får inte påkallas senare än tre månader
från revisionsdatum enligt ovan.
5.

Statistik

Parterna har för avsikt ta del av den statistik som Svenskt Näringsliv tar fram med anledning
av SCBs krav.
6.

Fredsplikt

Detta avtal innebär att fredsplikt gäller för såväl de lokala som centrala parterna för de frågor
som regleras i avtalet.
Om överenskommelse om individuell lön ej har kunnat uppnås vid central förhandling, äger
Unionen eller Föreningen Vårdföretagarna, efter det att frågan har behandlats under
medverkan av berörda förbunds respektive ledning, besluta om fredspliktens upphörande vid
det företag som förhandlingen omfattar. Besked härom ska omgående lämnas till Unionen och
Föreningen Vårdföretagarna.
7.

Uppsägning

Detta avtal gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader.

Avtal 2017: Avtalsområde Almega Vårdföretagarna Dentallaboratorier

Nya avtalet 2017-07-01 – 2020-06-30
Unionen har tecknat ett treårigt avtal för ditt avtalsområde. Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna har du i tjänstesektorn nu också rätt att få avsättning till flexpension.
Mer information hittar du i ”Avtalsnytt om flexpension 2017” på ditt avtalsområdes sida på unionen.se.
Det tredje avtalsåret i avtalsperioden är uppsägningsbart.

Din lön
Löneökningar
Under avtalsperioden gäller följande procentsatser
för löneökningar:

• 2,0 procent per 2017-07-01
• 1,8 procent per 2018-07-01
• 2.3 procent per 2019-07-01

Lägsta löneökning och individgaranti
• Det finns ingen individgaranti i kronor i avtalet men varje medlem har rätt att få veta på
vilka grunder lönen sätts och ha ett lönesamtal varje år. Den som inte får en lönehöjning
har rätt till en åtgärdsplan.

Lägsta månadslöner
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsanställd som gått tandteknikerprogrammet uppgå
till lägst:

• 19 596 kronor fr.o.m. 2017-07-01
• 19 949 kronor fr.o.m. 2018-07-01
• 20 408 kronor fr.o.m. 2019-07-01

Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på
arbetsmarknaden. Enligt lönestatistik är de vanligaste lönerna för privatanställda tandtekniker 26 500
kr – 31 000 kr per månad.

Övrigt lön
Ersättning för förskjuten arbetstid höjs med samma
procent som lönerna. Beredskapsersättning införs som
innebär ersättning för att vara tillgänglig för arbete
utanför arbetstid. När arbete utförs under beredskap
ger det övertidsersättning.

Flexpension/deltidspension
Flexpension införs på avtalsområdet per den 1 november med en avsättning för 2017 på 0,2 %. Premien till
flexpension kommer att betalas in månadsvis av din
arbetsgivare som en kompletterande pensionspremie
till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).
Utöver det kommer ytterligare avsättningar att göras
till flexpensionen med 0,2 % från den 1 april 2018
samt 0,3 % från den 1 april 2020. Det ger högre tjänstepension med tusentals kronor varje månad.
Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte gäller från 62 års ålder.

Arbetstidsregler
Det skrivs in i avtalet att Arbetstidslagen gäller.
Högsta möjliga ordinarie arbetstid höjs från 45 till 50
timmar per vecka.
Arbetstidsreglerna förändrades efter krav från arbetsgivarna som behöver mer flexibilitet för att klara branschens utmaningar. Veckoarbetstiden kan bli 50 timmar vid högsäsong och 30 timmar vid lågsäsong, men
ska alltid vara 40 timmar per helgfri vecka i genom-

snitt. Arbetstidslagen ger rätt till 11 timmars nattvila och 36 timmars veckovila även under högsäsong. Den totala arbetstiden inklusive övertid får
inte vara mer än 48 timmar per vecka i genomsnitt
under fyra månader.
Arbetsgivaren har ingen rätt att schemalägga arbete
på lördag eller söndag utan överenskommelse med
den enskilde medarbetaren. Övertidsersättning för
lördag, söndag, helgdag samt efter kl. 20.00 alla
dagar är 224 procent av timlönen.
Arbetsmiljöverkets föreskrift om Organisatorisk
och Social Arbetsmiljö anger att arbetsgivaren är
skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att
motverka att arbetstidens förläggning leder till
ohälsa hos dig som anställd. Långa arbetspass är ett
av de exempel som tas upp som kan medföra risker
för ohälsa hos arbetstagaren.
Vidare står i föreskriften att arbetsgivaren särskilt
bör uppmärksamma möjligheterna till återhämtning
och att arbetsgivaren även bör ta hänsyn till att
arbetstidens förläggning påverkar risken för olyckor.
Arbetsgivaren är skyldig att ha ett systematiskt
arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljölagen.
Om arbetsbelastningen blir för hög ska närmaste
chef tillfrågas om vilka åtgärder som arbetsgivaren
ska vidta för att uppfylla 12 § i föreskriften och
göra en riskbedömning. Om det inte leder till resultat kan arbetsmiljöombudet/skyddsombudet kontaktas. Finns det inget arbetsmiljöombud kan Unionens
regionkontor kontaktas hjälp med att åtgärda en för
hög arbetsbelastning.

Vad gäller för mig som har klubb på arbetsplatsen
För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor
på arbetsplatsen. Det bästa sättet att påverka klubbens arbete är att delta på de medlemsmöten som
klubben arrangerar.

Vad gäller för mig som saknar klubb på arbetsplatsen
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 medlemmarna 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 3 timmar per år enligt Utvecklingsavtalet.
Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur
det går till att bilda en Unionenklubb.
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Inledning

”Lokalt arbete med löner” är ett stödmaterial som vänder sig till dig som är löneförhandlare i en klubb eller är arbetsplatsombud med mandat att förhandla löner.
Materialet beskriver hur du som är förtroendevald kan arbeta med löner på arbetsplatsen. I många av Unionens löneavtal finns ett uttalat stöd för ett sådant arbete,
men även om detta stöd inte finns i löneavtalet så finns all anledning att diskutera
med arbetsgivaren hur ni ska lägga upp arbetet.
Att omvandla löneavtalet till reella löneökningar för medlemmarna är ett omfattande och krävande arbete som faller på dig som förhandlar om löner på arbetsplatsen. Det är en viktig uppgift. Löneavtalets verkliga värde bestäms av hur ni
som förtroendevalda i praktiken får det att fungera.
Dagens löneavtal förutsätter att arbetet med löner sker i flera steg där ni, arbetsgivaren, medlemmarna och den lönesättande chefen alla har aktiva roller. Tillsammans med arbetsgivaren kommer ni överens om hur den lokala lönerevisionen ska
genomföras.
Förutom detta material ger även följande en bra vägledning för arbetet med löner:
•• det aktuella löneavtalet på avtalsområdet
•• eventuellt partgemensamt stödmaterial
•• det avtalsområdesspecifika cirkuläret som ger en bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna.
Ta alltid hjälp av Unionens fackliga rådgivning och regionkontor om du känner att
ni behöver hjälp och stöttning i arbetet med löner.
Kom ihåg att rapportera in förhandlingsresultatet efter avslutad löneförhandling!
Det gör du genom att fylla i ett webbformulär på unionen.se.
Lycka till med löneförhandlingarna!

2

Löneprocessen är ett gemensamt ansvar

öner

kan ses som en process som återkommer

Löneavtalet förutsätter att arbetet med löner sker i flera steg där företaget, klubben
eller arbetsplatsombudet, den enskilde medarbetaren och chefen har olika roller.
Någon form av process för arbetet med löner och lönesättning finns på alla arbetsplatser. Hur utvecklad processen är beror på hur väl samarbetet mellan er och
arbetsgivaren fungerar men också på vilken ambitionsnivå ni sätter gemensamt.
Arbetsgivaren och de lokala fackliga företrädarna är ofta överens om hur själva
arbetet med att sätta lön ska gå till även om man inte alltid är överens om de enskilda lönerna vid varje lönerevisionstillfälle.

faser i lönearbetet

Många av Unionens löneavtal ger arbetsgivaren och de facklig företrädare i uppdrag att arbeta gemensamt med en lokal löneprocess. Ofta
finns processen beskriven i avtalstexten, men inte i alla löneavtal.

På ett mer övergripande plan är de flesta processer för lokalt arbete med
löner indelat i fem faser och ofta så jobbar ni och arbetsgivaren gemensamt i alla
fem faserna.
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De fem faserna i löneprocessen
•• Insamlingsfasen handlar om att skaffa sig underlag till den kommande lönerevisionen. Det kan ni göra genom att ta reda på vad medlemmarna/anställda har
för synpunker på hur lönesättningen på arbetsplatsen fungerar eller hur företagets/organisationens ekonomiska situation ser ut.
•• Förberedelsefasen handlar om hur ni och arbetsgivaren diskuterar och sätter ramar och förutsättningar för den kommande lönerevisionen. Det gör ni
genom att komma överens om vilken lönestruktur som ni ska jobba mot i årets
lönesättning och om det finns speciella grupper som ni vill satsa på. I förberedelsefasen lägger ni grunden för det lokala arbetet med löner. Ju mer kraft och
tid som gemensamt läggs på detta, ju bättre blir förutsättningarna för en bra
process.
•• I lönesättningsfasen tar cheferna, efter lönesamtal med varje medarbetare,
fram ett förslag på nya löner.
•• Förhandlingsfasen innebär att ni tillsammans med arbetsgivaren går igenom
och stämmer av förslaget till nya löner. Stämmer det med de ramar och prioriteringar som ni satte upp? Slutligen förhandlar ni om de individuella löneförslagen.
•• I avslutningsfasen utvärderar ni och arbetsgivaren hur processen har fungerat
och tar fram åtgärdsplaner både för en förbättrad process men också för eventuella medlemmar som behöver hjälp med att få sin löneutveckling att fungera
bättre.
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Insamling
Insamlingsfasens olika steg:
•• synpunkter från medlemmarna
•• läs löneavtalet
•• företagets/organisationens ekonomi
•• företagets ekonomi/organisationens lönepolicy
•• lönestatistik
•• aktuell lönelista

Synpunkter från medlemmarna
Insamlingsfasen handlar om att skaffa fram och läsa på de underlag som behövs i
arbetet med att sätta nya löner. Den absolut viktigaste underlaget till löneförhandlingarna är medlemmarnas synpunkter på hur lönesättningen ska gå till.
Ta reda på vad medlemmarna tycker genom att ha ett medlemsmöte i god tid
innan arbetet med lönerevisionen startar. Försök att på mötet få en konstruktiv
diskussion om till exempel:
•• vad de tycker ska påverka löneutvecklingen
•• hur de tycker att lönerna ska kunna variera inom en befattning eller mellan
olika befattningar
•• om de upplever att det finns diskriminerande löner eller lönesättning.

Komplettera med en enkät
Som ett komplement till medlemsmötet kan ni även skicka ut en enkät till
medlemmarna där ni efterfrågar synpunkter på hur lönesättningen fungerar. Både synpunker på den lönesättningen i stort tillika synpunkter på
medlemmens egen löneutveckling är viktig att inhämta
På unionen.se har ni tillgång till ett verktyg för att konstruera webbaserade
enkäter som sedan kan skickas ut till medlemmarna.
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enkätverktyg
på unionen.se

Stöd i dialogen med chefen
Glöm inte att också diskutera med medlemmarna vilken typ av stöd som de vill ha
från er när det gäller deras egen dialog med chefen om sin lön. Vill man ha konkreta stöd och råd om hur man förbereder sig? Vill man ha tillgång till lönestatistik? Eller bara någon att bolla sin tankar runt den egna löneutvecklingen med?

Läs löneavtalet
Alla arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal har också ett löneavtal som är
framförhandlat mellan Unionen och den arbetsgivarorganisation som organiserarar företagen/organisationerna i en bransch. Det centralt överenskomna löneavtalet innehåller ofta en löneökningsnivå samt ramar och principer för hur den årliga
lönesättningen på företaget/organisationen ska gå till. Löneavtalet ger medlemmarna rätt till en löneutveckling. Det beskriver också processen för att sätta nya
löner samt vilket inflytande ni och medlemmarna ska ha över lönesättningen. Er
uppgift är att anpassa löneavtalet till arbetsplatsen.

Var påläst
Det är viktigt att vara påläst på löneavtalet så att ni vet vad som gäller. Ibland är
det inte helt lätt att förstå det avtalsmässiga innehållet i ett löneavtal. Ta därför
gärna hjälp av Unionens medlemsservice eller av någon från regionkontoret med
att gå igenom löneavtalet.

Gå igenom löneavtalet tillsammans med arbetsgivaren
Många löneavtal innehåller en direkt uppmaning att de lokala parterna gemensamt ska gå igenom löneavtalets olika delar, stycke för stycke för att komma överens om hur man ska omsätta det som står i avtalet till ett konkret arbete med löner
anpassat till arbetsplatsen.
Löneavtalet innehåller många olika delar som ni tillsammans med arbetsgivaren
behöver ta ställning till när det ska tillämpas. Vilka delar som ingår i löneavtalet
beror på hur man har valt att anpassa det till branschen.

De vanligast förekommande delarna i ett löneavtal
•• Löneökningsutrymme eller Lönepott
I en del löneavtal finns det ett i förväg bestämt utrymme för löneökningar i
form av en procentsats (pott) som beräknas på summan av medlemmarnas fasta kontanta löner. Alla medlemmar som omfattas av löneförhandlingen bidrar
till löneökningsutrymmet, det vill säga deras löner räknas med. Beräkningen av
löneökningsutrymmets storlek säger inget om hur stora de individuella löneökningarna ska vara. Alla löneavtal medger att lönepotten kan vara större än vad
som anges i avtalet - dock inte lägre. Ni förhandlar med arbetsgivaren om hur
potten ska fördelas mellan medlemmarna.
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•• Stupstock om löneutrymmet
I ett löneavtal med en stupstock om löneutrymmet ska ni och arbetsgivaren
själva förhandla fram hur mycket företaget ska lägga ut på löneökningar. Stupstocken är det löneutrymme som gäller om ni inte lyckas komma överens om
hur stora löneökningarna ska vara.
•• Lönekriterier
Lönekriterier är faktorer som bedöms och sedan ligger till grund för den individuella lönenivån eller löneökningen. I de flesta löneavtalen är den individuella lönesättningen ett centralt begrepp när det gäller lönesättning. Individuell
lönesättning bygger på värdering av arbetsinnehåll och arbetsprestation. I flera
löneavtal finns också inskrivet att det ska finnas en tydlig koppling mellan
kompetensutveckling och löneutveckling. Kompetens ska då inte jämställas
med formell utbildning.
Många avtal innehåller också kompletterande lönekriterier antingen som
exempel eller som kriterier som man bör, men inte måste, ta hänsyn till. Vilka
kompletterande lönekriterier som lyfts fram i olika löneavtal är ofta en fråga
om branschanpassning. Det är lönekriterierna som ska ligga till grund för er
förhandling om fördelning av löneutrymmet mellan medlemmarna.
•• Lägsta lön
I löneavtalet finns inskrivet vilken lägsta månadslön en heltidsanställd medlem
är garanterad. De allra flesta löneavtal har denna typ av reglering. Ett avtals
lägsta lön ska bara tillämpas under en begränsad tid. Därefter ska individuell
lönesättning ske. Er uppgift är att bevaka att ingen medlem hamnar under
lägsta lönen.
•• Lägsta lönehöjning eller individgaranti
I en del löneavtal finns en lägsta lönehöjning eller en individgaranti som garanterar att varje medlems löneökning ska uppgå till en bestämd summa vid
revisionstillfället. Finns en lägsta löneökning så är det er uppgift att bevaka
att alla medlemmar minst har fått denna löneökning. Det är inte ovanligt att
garantin är dispositiv, vilket innebär att ni tillsammans med arbetsgivaren har
möjlighet att förhandla om en lägre eller högre garanti eller till och med om att
ta bort garantin helt och hållet.
•• Åtgärdsgaranti
I det fall en medlem får ingen eller en mycket låg löneökning så måste arbetsgivaren ofta ta fram en handlingsplan (vidta åtgärder) för att personen i fråga ska
kunna få en bättre löneutveckling fortsättningsvis. Det är viktigt att ni är med
och bevakar att detta sker och att eventuella åtgärdsplaner också följs upp.
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•• Löneanalys eller skrivningar om jämställda löner
Nästan alla löneavtal har skrivningar om att lönerna ska var jämställda och att
det inte får förekomma diskriminerande lönesättning. Skrivningarna kan vara
allmänna eller så finns det tydligt uttalat i löneavtalet att ni tillsammans med
arbetsgivaren ska analysera huruvida det förekommer osakliga eller diskriminerande löneskillnader. Upptäcks sådana ska de rättas till. Oavsett vilken typ av
skrivning som finns i löneavtalet så är det viktigt att ni och arbetsgivaren inför
varje lönerevision analyserar om det finns några osakliga löneskillnader. Detta
arbeta ska inte blandas ihop med den lönekartläggning som arbetsgivaren är
skyldig att göra varje år.
•• Lönerevisionstidpunkt
Tidpunkten då lönen ska revideras – vanligen en gång per år. Lönerevisionstidpunkten är den tidpunkt från vilken medlemmarnas nya löner ska gälla. Om er
löneförhandling med arbetsgivaren drar ut på tiden ska de individuella löneökningar som ni slutligen kommer överens om gälla retroaktivt från och med
revisionstidpunkten. Lönerevisionstidpunkten är ofta dispositiv, vilket betyder
att ni och arbetsgivaren kan komma överens om att flytta tidpunkten.
•• Löneprocess
Löneprocesskrivningar är överenskomna arbetsformer för hur det lokala arbetet med lönesättningen ska gå till. Vissa löneavtal har en utförligt beskriven
process, vissa har en enklare modell och vissa har ingen process alls beskriven.
Finns det processkrivningar i löneavtalet så ger dessa att bra stöd för den typ av
lokalt arbete som vi presenterar i det här materialet.
•• Lönesamtal
Många löneavtal ger medlemmarna rätt till lönesamtal. Lönesamtal är ett regelbundet återkommande samtal mellan chef och medarbetare om hur arbetet utförs, vilka resultat som förväntas och vilken kompetensutveckling som
behövs för att kunna göra ett bra/bättre jobb och därmed förbättra lönen. Ofta
är det bra om ni tillsammas med arbetsgivaren tar fram underlag till chef och
medarbetare för hur lönesamtalen ska genomföras så lika som möjligt för alla.
Gemensamt med arbetsgivaren kan ni också följa upp att lönesamtalen genomförs samt med vilken kvalitet.
•• Alternativa löneavtal
En del löneavtal innehåller ett alternativt löneavtal som ni och arbetsgivaren
kan komma överens om att införa. Det alternativa löneavtalet ersätter då det
centrala avtalet. Det alternativa löneavtalet innehåller ofta tydliga skrivningar
om hur löneprocessen ska gå till, det utgår ofta från att både löneutrymme och
fördelning ska förhandlas lokalt samt innehåller inte några garanterade löneökningar.
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Företagets/organisationens ekonomi
Löner och löneökningar är alltid en kostnad för arbetsgivaren och är en del av
företagets eller organisationens totala ekonomi. Utrymmet för löneökningar
bestäms av vilka ökade kostnader som företaget/organisationen kan bära över tid.
Går företaget/organisationen bra finns oftast ett större utrymme för löneökningar.
Många centrala löneavtal ger Unionens medlemmar rätt till löneökningar oavsett
om företaget eller organisationen går bra eller dåligt. Löneökningsnivåerna i löneavtalen är anpassade för att alla företag/organisationer i branschen ska klara av de
ökade kostnader som löneökningar medför men det innebär inte nödvändigvis att
det är rätt löneökning för er arbetsplats.

Läs på om företagets ekonomi
Det är alltid bra att vara påläst om hur det går för företaget/organisationen. Är den
ekonomiska upp- eller nedgången bara en tillfällig variation i ekonomin eller är
det en mer långtgående trend? Kunskap om företagets/organisationens ekonomi
kan ge er en möjlighet att antingen bekräfta eller genomskåda påståenden och
argument om huruvida det finns pengar för löneökningar eller inte.

Separat genomgång av ekonomin inför löneförhandlingarna
Ofta får ni kunskap om företagets eller organisationens ekonomi genom de regelbundet återkommande informationsmötena som arbetsgivaren har en skyldighet
att kalla till enligt medbestämmandelagen, MBL. Dock är det är viktigt att få en
separat genomgång av ekonomin inför löneförhandlingarna, där ni kan ha fokus
just på vad det finns för utrymme för löneökningar. I vissa centrala löneavtal är
det dessutom fastslaget att ni tillsammans med arbetsgivaren ska sätta er och diskutera den ekonomiska situationen innan ni inleder löneförhandlingar.
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Företagets/organisationens lönepolicy
För att nå målet med ett bra lokalt arbete med lön och lönesättning krävs att det
på företaget eller organisationen finns en väl känd och förankrad lönepolicy som
är tydlig och som utgår från det centrala löneavtalet.
Syftet med en lönepolicy är att visa på sambandet mellan företagets/organisationens affärsidé, övergripande mål och den enskilde medarbetarens möjlighet att
påverka sin löneutveckling.
Många företag och organisationer har en lönepolicy som beskriver vad man vill
åtstadkomma och premierar med lönesättningen. Oftast är lönepolicy ensidigt
framtagen av arbetsgivaren, men ibland har den tagits fram i samarbete med
lokala fackliga företrädare. Lönepolicyn får inte gå emot de löneprinciper och
lönekriterier som finns i löneavtalet. Om det finns en lönepolicy på företaget/i
organisationen är det viktigt att läsa den. Den ger en bra bild av hur arbetsgivaren
kommer att argumentera i löneförhandlingarna.

Lönestatistik
För att bedöma hur medlemmarnas löner ligger i förhållande till andra personer
med liknade arbetsuppgifter är lönestatistik ett viktigt verktyg. Unionen tillhandahåller både lönestatistik och marknadslöner. Syftet med lönestatistik är
att informera om löneläget för olika typer av arbeten vid ett viss tillfälle.
marknadslöner
Marknadslöner vänder sig i första hand till de som redan har arbetat några
på unionen.se
år. Det är viktigt att vara medveten om att statistiken endast är en generell
ögonblicksbild och inte ett facit på vilken lön som medlemmarna ska ha.
Båda dessa är hjälpmedel för att ge en bild över lönenivåerna på arbetsmarknaden. Du hittar dessa på unionen.se.
Lönestatistik presenteras ofta som ett lönespann för olika typer av yrken eller befattningar. För att veta om en medlems lön ska jämföras med den övre eller nedre
delen av spannet är det viktigt att sätta sig in i vad det är som direkt lönedrivande
i just den typen av befattning. Är medlemmen senior i sin yrkesroll eller har expertkompetens och dessutom en hög prestation är det t.ex. ofta lämpligt att titta på
löner i den övre delen av spannet.
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Löner i förhållande till marknaden
De flesta företag/organisationer har en mer eller mindre uttalad policy om hur
företagets/organisationens löner ska förhålla sig till marknaden. Vissa företag/
organisationer vill vara löneledande och ligger därför medvetet på ganska höga
lönenivåer medan andra nöjer sig med att ligga på en marknadsmässig nivå. En
del företag/organisationer har medvetet lite lägre lönenivåer och klarar ändå av
att attrahera duktiga medarbetare genom att de erbjuder många andra typer av
förmåner och/eller bättre karriärmöjligheter än sina konkurrenter.
Det är inte ovanligt att företag/organisationer får tillgång till lönestatistik via sin
arbetsgivaraorganisation eller köper in lönestatistik från olika leverantörer av arbetsmarknadsdata. Om så är fallet är det viktigt att ni får till gång till detta för att
kunna förstå hur arbetsgivaren resonerar när det gäller vilka löner man är beredd
att betala för olika befattningar.

Aktuell lönelista
En lista över Unionens medlemmar med aktuella löner är bra att ha tillgång till
så tidigt som möjligt så att ni kan börja analysera medlemmarnas löner. En sådan
lista kan arbetsgivaren tillhandahålla och ibland brukar det dessutom vara möjligt
att få ut hur löneökningarna har sett ut bakåt i tiden, vilket ger en bra bild av hur
löneutvecklingen, över tid, har sett ut för medlemmarna.
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Förberedelse

Förberedelsefasen handlar om att sätta ramar och förutsättningar för den kommande lönerevisionen.

Förberedelsefasens olika steg:
••

tidplan

••

aktuell lönelista

••

löneutrymme

••

prioriteringar

••

lönekriterier

••

underlag till lönesamtal

••

jämställda löner

••

riktlinjer till chefer

••

lönestruktur

Tidsplan
Enligt de flesta löneavtal ska ni att tillsammans med arbetsgivaren fastställa en
tidsplan för arbetet med den årliga lönerevisionen.
Genom att sätta upp de aktiviteter som ingår i arbetet med löner (löneprocessen)
på en grafisk tidslinje med datum, vet alla vad som ska göras när och ni får en bra
och tydlig överblick över hela processen.
Målet är att ha en tidsplan som säkerställer att medlemmarna får besked om sina
nya löner i så nära anslutning som möjligt till den revisionstidpunkt som finns
fastställd i löneavtalet eller, i förkommande fall, till den lönerevisionstidpunkt som
ni kommit överens om med arbetsgivaren.

Löneutrymme
En viktig förutsättning för lönesättningen är att veta hur mycket pengar som
finns att lägga ut på löner. En ram för detta skapar ni och arbetsgivaren genom
att diskutera vilket löneutrymme som gäller för den kommande lönerevisionen. I
vissa löneavtal finns det redan ett fastställt löneutrymme (pott) som kan ses som
en lägsta nivå för hur mycket arbetsgivaren måste lägga ut på löneökningar. I
andra löneavtal ska facklig företrädare och arbetsgivare själva komma överens om
löneutrymmet.
Diskussioner om löneutrymme ska ha sin utgångspunkt i löneavtalet och företagets/organisationens ekonomiska situation men även i vilka förändringar som ni
och arbetsgivaren ser som viktiga att genomföra när det gäller lönerna. Till de
ekonomiska förutsättningarna hör bland annat läget inom branschen, framtidsutsikter, ekonomiska resultat, marknadsförutsättningar, behov av investeringar i
verksamheten och teknisk utveckling.

12

Lönekriterier
I löneavtalet och lönepolicyn finns ofta angivet vilka löneprinciper och lönekriterier som ska styra lönesättningen. Dessa bedömningsgrunder är ofta uttryckta i
ganska vida begrepp som måste konkretiseras för att vara praktiskt användbara i
lönesättningen. Exempel på lönekriterier kan vara:
•• kompetens
•• svårighetsgrad i arbetsuppgifterna
•• engagemang
•• måluppfyllelse
•• ansvar
Lönekriterierna kan vara olika för olika avdelningar eller befattningar, de kan
även vara olika viktiga och ges olika stor betydelse men får självklart inte vara
diskriminerande.
För att lönesättande chefer och medarbetare ska få en tydlig bild av vilka kriterier
som bedömts som viktiga för verksamheten och som därför ska ligga till grund för
löneökning, är det viktigt att dessa är väl kända för alla i företaget.

Jämställda löner
Varje år ska ni och arbetsgivaren tillsammans göra en lönekartläggning i syfte att
motverka osakliga löneskillnader på grund av kön. Men även däremellan är det
viktigt att kontrollera att det inte förkommer
någon diskriminerande lönesättning.
De allra flesta löneavtal har skrivningar om
att osakliga löneskillnader inte får förkomma
och i vissa löneavtal ska även fackliga företrädare och arbetsgivare inför varje lönerevision
analysera om det finns löner som behöver
justeras med detta som utgångspunkt. Identifieras osakliga löneskillnader så ska de rättas
till i lönerevisionen.
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Lönestruktur
Lönestrukturen i ett företag visar hur de individuella lönerna förhåller sig till
varandra, både inom samma befattning och mellan olika befattningar. Genom
att analysera lönestrukturen ges en översiktlig bild av lön och lönenivåer för olika
grupper eller befattningar i företaget.
För att visa lönestrukturen krävs ett system för att beskriva dem. Grunden i en
lönestruktur är ofta någon form av arbets- eller befattningsvärdering. Genom att
kartlägga lönerna i förhållande till värderingen av olika arbeten får man en bild av
lönernas uppbyggnad och skillnader. Detta är ett systematiskt sätt att tydliggöra
hur olika lönekriterier t.ex. arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad påverkar lönenivån.
Det är viktigt, och underlättar lönearbetet, om ni och arbetsgivaren skaffar er en
gemensam uppfattning om både aktuell lönestruktur och önskad lönestruktur i
företaget. Detta för att få en uppfattning om hur lönespridningen ser ut inom och
mellan olika yrkesgrupper och vilken lönespridning som är önskvärd.
Genom att jobba med mållönestrukturer sätter ni och arbetsgivaren en målsättning för hur ni vill att lönestrukturen på företaget/organisationen ska förändras.
Till exempel kanske ni konstaterar gemensamt att ni vill ha mindre löneskillnader
mellan olika befattningar men större lönedifferentiering inom en befattning.

60 000 kr

30 000 kr

0 kr
Svårighetsnivå
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Prioriteringar
Det är vanligt att det löneutrymme som ni och arbetsgivaren kommer fram till
inte täcker alla de behov av justeringar som ni och arbetsgivaren har identifierat.
Då är det viktigt att ni kommer överens om vilka justeringar som ska prioriteras i
den aktuella lönerevisionen. Det kan till exempel handla om att ni vill flytta hela
grupper av medarbetare i lönestrukturen.
Här är det också viktigt att ni diskuterat och kommit överens om vad som ska
gälla vid befordringar, nya eller mer kvalificerade arbetsuppgifter och sjuk- och
föräldraledighet.

Underlag till lönesamtal
På många företag/organisationer är lönesamtal, det vill säga en årlig dialog mellan
chef och medarbetare om den individuella lönen, en viktig del i processen med att
sätta löner.
För att lönesamtalet ska ske på ett liknande sätt för samtliga anställda kan ni och
arbetsgivaren gemensamt arbeta fram ett stödmaterial/underlag.
Underlaget till lönesamtalet ska ge både chefen och medarbetaren vägledning och
information om hur lönesättningen går till, t.ex. vilka lönekriterier som gäller,
vilka förutsättningar som gäller för den aktuella lönerevisionen samt vilket löneutrymme som finns fastställt.

Riktlinjer till chefer
För att cheferna ska kunna göra ett bra jobb med att sätta löner behöver de få ta del
av de diskussioner och beslut som ni och arbetsgivaren har kommit fram till ska
gälla för den kommande lönerevisionen. Oftast håller arbetsgivaren egna möten
med cheferna, men kan ni, så är det en stor fördel om dessa möten kan hållas gemensamt eller om ni åtminstone kan vara med på dessa möten.
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Lönesättning

I lönesättningsfasen tar chefen fram förslag till nya individuella löner utifrån de
riktlinjer som man fått och de lönesamtal som hållits med alla medarbetare.

Lönesättningsfasens olika steg:
•• information till anställda
•• lönesamtal
•• chefen sätter löneförslag

Information till anställda
När ni och arbetsgivaren är överens om de ramarna för hur lönesättningen ska gå
till är det dags att informera alla anställda om vad ni har kommit fram till. Syftet
med informationen är att ge de anställda en förståelse för på vilka grunder lönen
sätts och vad de kan göra för att påverka lönesättningen. Möjligheten för medlemmarna att påverka sin egen lönesättning ökar ju mer information de har om hur
arbetet med löner fungerar.
Gemensam information ökar både tilltro och förståelse för löneprocessen. Ju tydligare denna information är desto bättre. Informationen bör innehålla:
•• Förutsättningarna och genomförandet av löneprocessen
•• Tidsplanen
•• Lönekriterier och lönepolicy
•• Stödmaterial för lönesamtal

Lönesamtal
Medlemmen ska kunna påverka sin lön genom att göra ett bra jobb, ta på sig fler
eller svårare arbetsuppgifter eller utveckla sin kompetens. För att det ska fungera,
måste det finnas en dialog mellan chef och medarbetare (ett lönesamtal), för att
stämma av hur chefen ser på medlemmens arbetsinsats i relation till de personliga
målen och målen för företagets/organisationens verksamhet och utvecklingen av
arbetsuppgifterna.
Lönesamtalet är dessutom ett tillfälle för medlemmen att föra fram sina synpunkter på sin löneutveckling, att få veta hur arbetsinsatserna bedöms, få en motivering
till den aktuella lönen, men framför allt vad man kan göra för att påverka sin lön
framöver.
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Chefen sätter ett löneförslag
När chefen har haft lönesamtal med alla medarbetare tar han eller hon fram ett löneförslag som väger samman den enskilda dialogen om lön och också de riktlinjer
för lönesättning som ni och företaget har kommit fram till i förberedelsen.
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Förhandling

I förhandlingsfasen utväderar ni och arbetsgivare om förslaget till lönesättning
överensstämmer med det som ni kommit fram till att ni vill åstadkomma i förberedelsefasen samt går igenom och förhandlar de individuella lönerna.

Förhandlingsfasens olika steg:
•• följ upp riktlinjerna
•• förhandling för att komma överens om nya löner
•• lönekonsultation
•• dokumentera i ett protokoll
•• nya löner fastställs

Följ upp riktlinjerna
Det första som ni och arbestgivaren ska göra när cheferna satt löneförslag på alla
medarbetare är att följa upp hur väl de har följt de riktlinjer som de fått inför lönesättningen. Har man verkligen prioriterat de grupper som ni pekat ut? Har man
rättat till osakliga löneskillnader? Har man haft lönesamtal med alla medarbetare?

Förhandling för att komma överens om nya löner
Målsättningen med förhandlingen är att komma överens om nya löner för Unionens medlemmar och att uppnå den struktur på lönerna som eftersträvats/överenskommits.
Ni går tillsammans med arbetsgivaren igenom alla förslag till individuella löner.
Syftet är främst att försäkra sig om att lönesättningen följer de löneprinciper och
lönekriterier som finns i löneavtalet och som har anpassats till förutsättningarna
på arbetsplatsen.
Vid förhandlingen kvalitetssäkras genomförandet av bl.a. lönesamtal och enskilda chefers tillämpning av lönekriterierna. Det är viktigt att cheferna inte har
olika sätt att förhålla sig till medarbetarnas prestation eller bedömning av andra
lönekriterier. De löneskillnader som förkommer i lönesättningen ska vara sakligt
grundade, bygga på objektiva faktorer och inte på godtycke.
Om ni ska förhandla de individuella lönerna är det viktigt att ni i förberedelsen
inför löneförhandlingen har gett alla medlemmar möjlighet att komma med synpunker på den egna lönen.
Det är inte alla som förhandlar de individuella lönerna. Ibland väljer man istället
att koncentera sig på arbetet i förberedelsefasen d.v.s. att påverka ramar och rikt-
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linjer för lönesättningen. I förhandlingsfasen ligger sedan fokus på att följa upp
detta mer övergripande.
En löneförhandling kan antingen avslutas i enighet eller i oenighet. Avslutas förhandlingen i oenighet kan ni stämma av med avtalsansvarig ombudsman om det
finns möjlighet att lyfta förhandlingen till så kallad central förhandling. Det innebär att det är Unionen centralt och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren
tillhör som tar över förhandlingen. Detta är oftast aktuellt om man uppfattar att
arbetsgivaren inte följer löneavtalet.

Lönekonsultation – en möjlighet att komma vidare
Om ni och arbetsgivaren kör fast eller har olika uppfattningar om hur avtalet ska
tolkas, kan man använda sig av en så kallad ”konsultation”. Det är en möjlighet att
under mindre formella former tillsammans med de centrala parterna få en vägledning i hur avtalet ska tolkas samt stöd i att ta sig vidare i löneprocessen. Detta är
ingen förhandling utan ska mer liknas vid ”coachning”.
Lönekonsultation finns inte i alla löneavtal men det är inget som hindrar att man
trots det använder sig av konsultation som en möjlighet att komma vidare.

Dokumentera i ett protokoll
Oavsett om man överens eller inte så är det viktigt att dokumentera vad man kommit fram till i ett protokoll. Protokollet ska vara en sammanfattning av de diskussioner som förts och tydligt ange både era och arbetsgivarens ställningstagande
samt vad ni är överens om och vad ni inte är överens om.

Nya löner fastställs
När löneförhandlingarna är avslutade är arbetsgivaren fri att fastställa de nya
lönerna. Om ni har avslutat förhandlingen i enighet så fastställs dessa enligt vad
man kommit överens om. Har förhandlingen avslutas i oenighet (och man valt att
inte begära central förhandling) så är arbetsgivaren fri att fastställa lönerna enligt
sitt eget förslag.
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Avslutning

I avslutningsfasen utvärderar ni hur hela processen har fungerat, tar fram handlingsplaner och rapporterat in förhandlingsresultat till Unionen.

Avslutningsfasens olika steg:
•• meddela nya lönen i ett lönemotiveringssamtal
•• ta fram handlingsplaner
•• utvärdering
•• återkoppling till medlemmarna
•• förhandlingsrapport

Meddela nya lönen i ett lönemotiveringssamtal
När löneförhandlingarna är avslutade och lönerna är fastställa är det chefens
uppgift att meddela den nya lönen till varje medarbetare. Lönemotiveringssamtalet innebär också att chefen ska motiverara den slutliga lönesättningen utifrån de
löneprinciper och lönekriterier som ligger till grund för lönesättningen.

Ta fram handlingsplaner
I löneavtalen finns olika sätt att tillvarata medlemmarnas löneutveckling. Vissa
löneavtal har ett krontal angivet som en lägsta löneökning andra säger att ett lågt
eller inget lönepåslag ska resultera i en åtgärdsplan.
En åtgärdsplan innebär att arbetsgivaren ska ta fram en handlingsplan för hur
medlemmen ska få en bättre löneutveckling framöver. Det kan till exempel handla
om att medlemmens kompetens behöver stärkas med hjälp av olika utbildningsinsatser. Om medlemmen vill kan ni delta i framtagandet och uppföljning av en
sådan handlingsplan. Ni behöver dock alltid bevaka att handlingsplanen verkligen
tas fram och att uppföljning sker.
Förutsättningarna för åtgärdsplanerna och dess tillämpning skiljer sig åt i de olika
löneavtalen. Det är därför viktigt att ta del av de avtalsspecifika texterna.
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Utvärdering
Eftersom arbete med löner är ett återkommande arbete är det alltid bra om ni och
arbetsgivaren gemensamt utväderar hur processen med att sätta löner har fungerat. Syftet med utvärderingen är att fånga upp eventuella saker som missats och
saker som kan förbättras till nästa gång. Många gånger handlar det om att man
behöver göra att bättre arbete med att förbereda lönerevisionen.
Tänk på att ett viktigt underlag i den gemensamma utvärderingen är återkopplingen från medlemmar och chefer.

Återkoppling till medlemmarna
Efter att löneförhandlingarna är avslutade är det viktigt att återkoppla till medlemmarna. Då handlar det om att övergripande beskriva hur diskussionerna med
arbetsgivaren har gått, vad ni ser att ni har lyckats med och vad ni inte nått någon
framgång med. Lite reflektion runt vad ni tror om kommande lönerevision kan
också var bra att delge medlemmarna. Detta kan göras via t.ex. medlemsmöte eller
mail till alla medlemmar.
Ni ska dock aldrig meddela medlemmarna de individuella lönerna. Eftersom det
är arbetsgivaren som beslutar om lönerna så är detta chefens uppgift.

Förhandlingsrapport
För att Unionen ska ha en tydlig bild av hur löneförhandlingarna har gått på de
olika arbetsplatserna är det viktigt att ni rapporterar in vad resultatet blev. På
unionen.se finns ett webbaserat rapportformulär som bara tar några minuter att
fylla.
Rapporten används till att sammanställa hur de lokala löneförhandlingarna har
gått inom en bransch likväl som inom Unionen som helhet.

Rapportera in de nya
lönerna på unionen.se
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Bra förhållningsätt i arbetet med löner

Utgångspunkten för arbete med löner är att få arbetsgivarens att lyssna och ta
till sig så mycket som möjligt av era synpunkter. Samtidigt bygger mycket av er
framgång på att ni har skapat en förtroendefull relation med arbetsgivaren. Det är
viktigt att vara tuff men också att veta hur långt man ska gå. Det är en svår balansgång – att få igenom det ni vill i arbete med löner och samtidigt se till att måna om
ett fortsatt bra samarbete med arbetsgivaren. Några tips är:
•• Var påläst och väl förberedd. Om ni uppfattas som kunniga och sakliga är
chansen större att arbetsgivaren lyssnar på er.
•• Var lösningsorienterad. Lås inte fast er vid en enda lösning, det kan finns andra sätt att åstadkomma det ni vill. De flesta diskussioner om lösningar innebär
ett givande och tagande, kanske man inte sitter inne med all information från
början utan kan få reda på nya saker när man diskusterar med arbetsgivaren.
Det kan vara bra att vara beredd på att ändra sin uppfattning under resans
gång.
•• Var öppen och pestigelös. Alla diskussioner/förhandlingar där två parter vill
komma överens handlar om relationer mellan människor. En bra förhandlingsteknik är att inleda varje möte med att ställa många frågor och lyssna. För att ni
ska lyckas att få gehör för era synpunkter krävs att ni lyckas skapa en ett förtroende mellan klubben och arbetsgivarens. Var därför alltid ärlig och erkänn era
brister.
•• Se till att diskutera frågorna i botten. Se till att ni tillsammans med arbetsgivaren går igenom alla de frågor som är uppe till diskussion grundligt. Det finns
alltid en lösning som båda parter kan acceptera, man måste bara hitta den och
då gäller detta att vända på varje sten.
•• Var envis och ge inte upp för lätt. Att vara lite envis och ”tjata” lite kan vara en
bra strategi. Arbetsgivaren vill i grunden också ha en bra relation till er och kan
därför ha svårt att säga nej allt för många gånger, så småningom dyker det upp
ett litet ja.
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Stöd och hjälp i arbetet med löner
På unionen.se

•• Löneavtal samt cirkulär och eventuella partsgemensamma kommentarer och
riktlinjer till löneavtalet finns under respektive kollektivavtal på unionen.se
•• Marknadslöner och Lönestatistik – information om olika yrkens löneläge
•• E-kurs Bättre lönearbete (för nya förtroendevalda som ska förhandla löner)
•• Inrapportering av löneförhandlings resultat
Dessutom hålls många regionala utbildningar om att förhandla lön. Mer information finns i respektive regions kurs- och aktivitetskalender under kurser och
aktiviteter på unionen.se.

Stöd och hjälp inför lönesamtalet
På unionen.se:

•• Avtalsnytt – information om nyheter i kollektivavtalet avtalet inklusive information om kommande lönerevision
•• Marknadslöner och Lönestatistik – information om olika yrkens löneläge
•• Informationssidor om lönesamtalet
•• Medlemsguiden – Lönesamtalet – kort e-utbildning om lönesamtalet
•• Lönesamtalet - broschyr
•• Löneratorn – kampanjsajt
Därutöver håller många regioner årligen återkommande seminarier/kurser i hur
du förbereder dig inför lönesamtalet. Mer information finns i respektive regions
kurs- och aktivitetskalender
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hetluft
Info rmation

Som förtroendevald får du tidningen hetluft. I den hittar du också tips om lönearbetet.
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