
Bilaga till pressmeddelande 
 
Det nya centrala kollektivavtalet HÖK 19 kommer att bygga på den hemställan som 
medlarna lämnar och som parterna antagit. Texterna i hemställan ska nu omarbetas till 
avtalstext, vilket kommer att ta några veckor. Men i huvudsak innehåller avtalet följande: 
 

1. Satsning på lön, lönekarriär och löneprocess 

En utmaning har varit att få in den särskilda lönesatsningen i ett avtal utan angivna siffror. 
Lösningen blev ett tydligt uppdrag till lokala arbetsgivare att fokusera på att premiera särskilt 
yrkesskickliga och att erfarenhet ska löna sig. Vårdförbundet menar att en lönesatsning på 
de särskilt yrkesskickliga också kommer att leda till att fler väljer att stanna kvar. Genom att 
verksamheterna satsar på den fasta personalen kan man också bryta trenden med ökade 
hyrkostnader. Nu påbörjas ett gediget lokalt arbete för att nå målet 10 000 kronor mer till 
särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden. 
 
Det finns tydliga skrivningar om att lokal lönebildning ska lyfta de erfarna nyckelpersoner 
som halkat efter under flera år. Satsningen ska inledas redan i årets löneöversyn och sträcker 
sig över avtalsperioden. Eftersom förhandling och medling dragit ut på tiden har 
löneöversynen försenats, men genomförs nu skyndsamt. De nya lönerna ska betalas ut 
retroaktivttfrån 1 april. Kriterierna för vem som ska anses vara särskilt yrkesskicklig kommer 
att avgöras mellan lokala parter. 
 
Prioriteringen av särskilt yrkesskickliga kommer att följas upp i extra årliga avstämningar. I 
löneavtalet lyfts erfarenhet och prioritering av särskilt yrkesskickliga samt att lönenivåer och 
lönespridning särskilt ska uppmärksammas för att öka möjligheten till lönekarriär.  
 
Satsningen säkras också genom ett partsgemensamt arbete både på central och lokal nivå 
kring löneöversynsprocessen, ökad lönespridning, möjlighet till lönekarriär, identifiering av 
särskilt yrkesskickliga och kopplingen mellan karriär och lön. Dessutom ska chef och 
medarbetare föra samtal om lön och arbetsuppgifter efter längre utbildning eller 
vidareutbildning. 
 

2. Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete samt hälsosam 

arbetstidsförläggning 

Att arbeta natt sliter lika mycket på hälsan, oavsett om du är anställd i kommun eller region. 
Avtalet ger sänkt veckoarbetstid vid ständigt nattarbete, så att detta gäller oavsett i vilken 
verksamhet arbetet sker. Tidigare avtal omfattade endast nattarbetande medarbetare i 
regioner och anställda på omväxlande dag/natt i kommuner samt vissa uppräknade företag 
inom Sobona. Nu gäller heltidsmåttet 34 timmar och 20 minuter även för de som arbetar 
ständig natt i kommunerna. Om det redan finns avtal om samma eller lägre veckoarbetstid 
fortsätter dessa att gälla. 
 
Brister i till exempel schemaläggning och semesterplanering skapar många gånger en 
ohälsosam arbetssituation och frustration ute på arbetsplatserna. En stor mängd av 



motionerna till kongressen 2018 handlade också om detta. Genom ett partsarbete både 
centralt och lokalt ska förutsättningarna för, och kunskapen om, en hälsosam 
arbetstidsförläggning öka. Både chefer och medarbetare behöver involveras i planeringen. 
 

3. Karriär 

Olika karriärmodeller kan vara ett sätt att skapa tydlighet kring kompetensutveckling, 
karriär- och löneutveckling. Det arbetet ska parterna stötta gemensamt. Samtliga regioner 
och ett urval av de största kommunerna/städerna ska senast i december 2022 ha utvecklat 
och börjat införa karriärmodeller.  
 
Det samsynsdokument som redan finns om utbildningsanställningar ska ses över, så att fler 
får möjlighet till betald specialistutbildning och tjänster för AST, Akademisk 
specialistutbildning. 
 
Här ska vi vara med och påverka så att det blir bra modeller för alla våra yrkesgrupper. 
Tydliga karriärvägar, där bland annat Vårdförbundets AST-modell är en viktig del, gör att 
medarbetarna ser att ökad kompetens också ger en lönekarriär. Omställningen till en nära 
vård kommer också att förändra förutsättningarna i vården, så här behövs en tydlig strategi 
för att kunna bemanna med rätt kompetens. 
 

Avtalsperiod och möjlighet till uppsägning 
 
Avtalet gäller från 1 april 2019 och löper under tre år till 31 mars 2022, med möjlighet att 
säga upp avtalet efter två år. Det skapar ett tryck på att det nu verkligen blir verkstad lokalt.  
 
Det finns stora möjligheter i avtalet, men mycket arbete återstår också för att nå målet om 
10 000 kr mer för erfarna och särskilt yrkesskickliga under avtalsperioden. Det betyder 
ordentliga krafttag både centralt och framförallt lokalt för att Vårdförbundets medlemmar 
ska få de bästa villkoren. 
 
 


