
Kollektivavtalsuppgörelserna för 
kommunsektorn

• Avtalsperiod 1.2.2018–31.3.2020 (26 mån.) 

• År 2018 är de avtalsenliga lönehöjningarna totalt 1,3 %

• År 2019 är de avtalsenliga lönehöjningarna 2,16 %

• Sammanlagt 3,5 % under avtalsperioden (ränta på ränta)

• Avtalsenliga lönehöjningar = lönejusteringar och andra kostnadspåverkande förändringar i 
anställningsvillkoren

• I januari 2019 betalas dessutom en särskild resultatbaserad engångspott på i genomsnitt 
260 euro

• År 2018 ökar arbetskraftskostnaderna med i snitt 0,86 % och år 2019 med i snitt 2,36 %. 
Dessutom får den särskilda engångspotten en kostnadseffekt på 0,67 % år 2019.

• Hela den kommunala personalen omfattas av avtalen (421 000 löntagare)
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Sammanfattning av kollektivavtalsuppgörelsen 
för kommunsektorn 2018–2019
Avtalsperiod 1.2.2018–31.3.2020 (26 mån.)

AKTA UKTA LÄKTA TS TIM-AKA
1.5.2018

Allmän förhöjning 1,24% 1,16 % 1,48 % 1,27 % 1,26 %

På central nivå (textförändringar) 0,04 % 0,12 % 0,01 % - -

1.1.2019

Lokal justeringspott 1,20 % 0,90 % 0,70 % 0,90 % 1,20 %

På central nivå (textförändringar) - 0,30 % 0,04 % 0,30 % -

1.4.2019

Allmän förhöjning 0,98 % 0,98 % 1,23 % 0,99 % 1,00 %

Hela avtalsperioden sammanlagt 3,46 % 3,46 % 3,46 % 3,46 %          3,46 % 

I samband med lönebetalningen i januari 2019:

Lokal justeringspott i snitt 232 € 322 € 536 € 269 €            225 €
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AKTA 2018–2019 (1):

• Avtalet gäller 1.2.2018–31.3.2020

• Allmän förhöjning 1.5.2018:

• De uppgiftsrelaterade lönerna höjs genom en allmän förhöjning på 26 euro eller minst 1,25 %

• Det individuella tillägget höjs med 1,25 %

• Allmän förhöjning 1.4.2019:

• De uppgiftsrelaterade lönerna höjs genom en allmän förhöjning på 1 %

• Det individuella tillägget höjs med 1 %

• De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagorna 1–8 och de höjda priserna 
för en dagvårdsplats framgår av bilaga 12.

• Minimilönen enligt § 3 i lönekapitlet:

• Från 1.5.2018 är minimilönen 1 595,57 euro

• Från 1.4.2019 är minimilönen 1 611,53 euro

• Lokal justeringspott 1.1.2019:

• 1,2 % av lönesumman inom AKTA



AKTA kap. V, ändringar 1.2.2018         (1) 

• Kapitel V (tjänst- och arbetsledigheter):

• § 4 Sjukdom som leder till pensionsfall eller rehabiliteringsstöd:

• Den särskilda bestämmelsen har slopats 

• Om det är fråga om en sjukdom som leder till pensionsfall enligt AKTA 2017 kap. V § 4:

• T.o.m. 31.1.2018 bestäms rätten till sjuklön enligt § 4.

• Från 1.2.2018 bestäms rätten till sjuklön enligt § 2 eller 3



AKTA kap. V, ändringar 1.2.2018         (2)

• § 9, längre faderskapsledighet med lön, från 1.2.2018 betalas lön för de12 första vardagarna 

(tidigare de 6 första vardagarna)

• Exempel på tillämpningen:

• En anställd har ansökt om faderskapsledighet enligt § 9 och förutsättningarna för 

faderskapsledighet med lön uppfylls. Lön betalas för de 12 första vardagarna också om 

ansökan har lämnats in före 1.2.2018.

• 6 vardagar med lön i december, 4 dagar utan lön i januari, i februari betalas lön för två vardagar 

= de 12 första vardagarna har åtgått

• § 10, tillfällig vårdledighet: för barn under 12 år (tidigare 10 år) 

• § 12, förteckningen över organisationernas högsta beslutande organ har preciserats



Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa 
yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

• Lönebilagan har reviderats helt
• Följer samma mönster som tidigare lönesättningsrevideringar

• Tillämpningsområdet för bilaga 5 är oförändrat
• Termerna och yrkesbeteckningarna har setts över

• Sammanslagna och nya lönepunkter
• I lönesättningen för närvårdare har ”navelsträngen” till bilaga 3 och 4 klippts av 

• Vissa justeringar av nedre gränser

• Den gemensamma tillämpningsanvisningen i bilagan har uppdaterats
• Hur utbildning och chefsställning inverkar på uppgifternas svårighetsgrad, extra uppgifter och extra 

ansvar

• Verkningarna behöver bedömas / vid behov uppdatering av arbetsvärderingssystemet för 
yrkesgrupperna i fråga 
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Bilaga 5 Personal inom småbarnspedagogiken samt vissa 
yrkesuppgifter och grundläggande serviceuppgifter i skolor

• § 1 Ledningsuppgifter utanför lönesättningen

• 2 § Lednings- och chefsuppgifter vid småbarnspedagogisk enhet    SAMMANSLAGEN 
LÖNEPUNKT

• Daghemsföreståndare

• Sakkunniguppgifter inom småbarnspedagogik NY LÖNEPUNKT

• Specialbarnträdgårdslärare

• Undervisning och fostran inom småbarnspedagogik

• Barnträdgårdslärare, lärare i småbarnspedagogik

• Vård- och omsorgsuppgifter inom småbarnspedagogik

• Barnskötare, närvårdare

• Familjedagvårdare vid småbarnspedagogisk enhet NY LÖNEPUNKT

• § 3 Grundläggande serviceuppgifter inom småbarnspedagogik

• Yrkesuppgifter inom vård- och handledningsarbete i skolor (elevassistent/skolgångsbiträde)

• Grundläggande serviceuppgifter i skolor (skolbiträde) 
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Uppdatering av arbetstiden för barnträdgårdslärare

• Av arbetstiden ska tillräckligt med tid reserveras för verksamhet utanför barngruppen, 

dvs. för planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och 

förskoleundervisningen, för utvärderings- och utvecklingsarbete samt för utarbetande 

av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. 

• I allmänhet anses cirka 13 % av arbetstiden gå åt till uppgifter utanför barngruppen.

• Ungefär 5 timmar per vecka, kan variera t.ex. enligt verksamhetens behov och 

barnträdgårdslärarens arbetsuppgifter

• En del av arbetstiden kan användas utanför arbetsplatsen enligt närmare anvisningar av 

chefen.

• Dessutom ska tillräckligt med tid reserveras för möten med föräldrarna samt 

mångprofessionellt samarbete och samarbete med sakkunniga. 
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Lönejusteringar familjedagvårdare 

• Familjedagvårdarbilagan följer AKTA:s 
gemensamma linje

• Allmänna förhöjningar

• 1.5.2018 1,25 %

• 1.4.2019 1,0 %

• Justeringspott 1.1.2019

• 1,2 % av lönesumman inom AKTA

• Priserna på en vårdplats har höjts  

• 1.5.2018 genom att ¼ av förhöjningen 
på 26 euro har lagts till för respektive 
vårdplats på över 5 timmar. För 
vårdplatser under 5 timmar har hälften 
av detta lagts till.

• 1.4.2019 en allmän förhöjning på 1,0 %
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Vårdplatsen har 

reserverats för i 

genomsnitt mer än 

5 timmar per dag

Vårdplatsen har 

reserverats för i 

genomsnitt högst 5 

timmar per dag

1. 

Familjedagvårdaren 

har lämplig examen 

som är minst 

yrkesexamen

12PPH001

1.5.2018 411,17 € 1.5.2018 205,60 €

1.4.2019 415,28 € 1.4.2019 207,66 €

2. 

Familjedagvårdaren 

saknar examen 

enligt punkt 1

12PPH002

1.5.2018 392,33 € 1.5.2018 196,17 €

1.4.2019 396,25 € 1.4.2019 198,13 €



Uppdatering av arbetstiden för barnträdgårdslärare

• Av arbetstiden ska tillräckligt med tid reserveras för verksamhet utanför barngruppen, 

dvs. för planering av undervisning och fostran inom småbarnspedagogiken och 

förskoleundervisningen, för utvärderings- och utvecklingsarbete samt för utarbetande 

av planer för förskoleundervisningen och småbarnspedagogiken. 

• I allmänhet anses cirka 13 % av arbetstiden gå åt till uppgifter utanför barngruppen.

• Ungefär 5 timmar per vecka, kan variera t.ex. enligt verksamhetens behov och 

barnträdgårdslärarens arbetsuppgifter

• En del av arbetstiden kan användas utanför arbetsplatsen enligt närmare anvisningar av 

chefen.

• Dessutom ska tillräckligt med tid reserveras för möten med föräldrarna samt 

mångprofessionellt samarbete och samarbete med sakkunniga. 
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Underteckningsprotokoll till UKTA 2018–2019

• Tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. 

• Allmän förhöjning 1.5.2018 (1,17 %) – den uppgiftsrelaterade lönen eller den därmed 
jämförbara månadslönen höjs och likaså det årsbundna tillägget enligt del A § 11

• Allmän förhöjning 1.4.2019 (0,99 %) – förhöjningen såsom 1.5.2018 

• De höjda grundlönerna i lönesättningen framgår av lönebilagan i UKTA

• En lokal justeringspott 1.1.2019 (0,90 %) – av lönesumman för dem som omfattas av det 
kommunala kollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA)
 Potten används i första hand till att utveckla lokala lönesystem, stödja resultatfrämjande 

omorganiseringar av verksamhet och arbetsuppgifter. Lednings- och chefsarbetet bör också 
beaktas.

 Lönesumman under en så vanlig månad som möjligt.

 Förhandlingar med representanter för den lokala arbetsgivaren och representanter för 
förbundet. Målet är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter. Strävan är att uppnå 
samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor. Över förhandlingarna ska det 
upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med motiveringar framgår.

 Om samförstånd inte kan nås beslutar arbetsgivaren om användningen av justeringspotten för 
höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.
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Underteckningsprotokoll till UKTA 2018–2019

• Justeringspotter som används på central nivå

 I bestämmelserna för grundskolan (del B Gemensamma bestämmelser och bilaga 1) har 

det gjorts ändringar som gör det lättare att organisera chefsarbetet och fördela resurser 

till det. Ändringarna i lönerna träder i kraft 1.5.2018 och ändringarna i arbetstiden 1.8.2018.

 I bilagorna i del B och F minskas vikten av de årsbundna tilläggen – från det årsbundna 

tillägget för 8 års anställningstid tas 1 procentenhet bort. Samtidigt höjs grundlönerna 

och de uppgiftsrelaterade lönerna med 1 procent. Ändringen träder i kraft 1.12.2018.

 I del C och E görs en nivåförhöjning på 0,3 procent i grundlönerna och i de 

uppgiftsrelaterade lönerna. Ändringen träder i kraft 1.12.2018.
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Lönepunkter och arbetstidsbestämmelser för rektorer i 
grundskolan, del B § 3 och 10

• § 3 Uppgiftsrelaterad lön för rektorer i grundskolor (träder i kraft 1.5.2018)

 Ny lönesättning för åk 1–6 från och med 38 lönegrundsgruppen 

 Ny lönesättning för åk 7–9 från och med 25 lönegrundsgruppen

 Tidsbunden tillämpningsanvisning: I lönen kan tillämpas en högre lönesättning än vad antalet 

lönegrundsgrupper anger om rektorn har en stor mängd administrativt arbete. 

 Inverkan på biträdande rektorer (med tjänst) bör också beaktas (del B § 5) 

• § 10 Antal undervisningstimmar för innehavare av rektorstjänst (träder i kraft 1.8.2018)

 Antalet undervisningstimmar i årskurs 1–6 har minskats med 1 timme i alla 

variationsintervaller

 Antalet undervisningstimmar i årskurs 7–9 har minskats med 1 timme i alla 

variationsintervaller

 Tidsbunden tillämpningsanvisning: En rektor kan åläggas två timmar färre 

undervisningstimmar än vad antalet lönegrundsgrupper i skolan visar (en stor mängd 

administrativt arbete)

UKTA 2018–2019 13



Skolföreståndares uppgifter del B bilaga 1 § 8 och 
biträdande skolföreståndares uppgifter del B bilaga 1 § 9

• § 8 Inräknande av skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten (1.8.2018)

 Tidsbundet mom. 5: Förordnande till skolföreståndare också i årskurs 7–9 eller i en enhetlig 

grundskola om det finns en grundad anledning (långa avstånd, skärgårdsförhållanden, antalet 

skolor som fastställs för rektorn). Moment 1–4 tillämpas. Till undervisningsskyldigheten kan 

räknas ett 3 timmar högre timantal. Minimiantalet undervisningstimmar är 4 timmar.

• § 9 Inräknande av biträdande skolföreståndares uppgifter i undervisningsskyldigheten 

(1.8.2018)

 Bestämmelsen tillämpas också på timlärare

 För årskurs 1–6 är nedre gränsen 24 lönegrundsgruppen, inräknandet i 

undervisningsskyldigheten har breddats

 För årskurs 7–9 är nedre gränsen 13 lönegrundsgruppen, inräknandet i 

undrvisningsskyldigheten har breddats

 Tidsbunden tillämpningsanvisning: Möjlighet att inräkna 2 timmar mer administrativt arbete 

och dessutom 3 timmar per läsår

UKTA 2018–2019 14



Bestämmelserna om studiehandledare i gymnasiet i 
försöksbilagan blir del av UKTA (1.8.2018) 

• Införs i de gemensamma bestämmelserna i del B genom beslut av arbetsgivaren

• § 6 a Uppgiftsrelaterad lön för innehavare av studiehandledartjänst i gymnasiet

• § 8 Tillägg till det årsbundna tillägget

 Tillägg i tabellen

• § 13 a Arbetstiden för innehavare av studiehandledartjänst med årsarbetstid i 

gymnasiet

 Den nuvarande tillämpningsanvisningen kompletteras: Den arbetstid som läraren får välja tid 

och plats för är avsedd för förberedelse av studiehandledningskurser och sammanställning 

och utarbetande av studiematerial för detta samt bland annat för samarbete med arbetslivet 

och högskolor.
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Annat nytt: Arbetstidsförsöken i grundskolorna

• Förhandlingsresultat på central nivå 8.1.2018

 Ger möjlighet till lokala försök från 1.8.2018. Stora städer kommer att delta.

• Tillämpningsområde

 Lärartjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla (inte rektorer, studiehandledare eller timlärare i 
bisyssla)

• Lärarnas arbetstid

 Arbetstiden för en heltidsanställd lärare är 1 520 timmar per år. Av arbetstiden är 25 % icke-
bunden arbetstid

• Lön för lärare

 Tabell för minimilön, deltidsanställdas lön i proportion till heltidsanställning, ersättning för 
överskridning av arbetstiden

• Uppföljning och utvärdering av avtalet

 Lokal styrgrupp och nationell utvärderingsgrupp.

• Giltighetstid

 Tre läsår, kan sägas upp efter två läsår
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