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Nytt avtal med Arbetsgivaralliansen 

Arbetsgivaralliansen är arbetsgivarorganisationen för ideella arbetsgivare. Bräcke Diakoni, som 

framförallt finns i Göteborg, är den största arbetsgivaren för läkare inom avtalsområdet och ca 20 

läkare arbetar där. Läkarförbundet och Arbetsgivaralliansen har träffat ett treårigt avtal som gäller fr o 

m 1 april 2017 t o m den 30 april 2020. Sista året kan sägas upp om den konkurrensutsatta industrins 

avtal sägs upp.  

Löneökningsutrymmet är för läkargruppen lägst 2,2% per den 1 april 2017, lägst 2,2% per den 1 april 

2018 och lägst 2,3 % per den 1 april 2019. Det något högre löneökningsutrymmet för 2018 jämfört 

med Läkarförbundets avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beror på att detta avtal är 

en månad längre än industrins avtal och förbundets avtal med SKL. Lönesättningen är fortsatt 

individuell och differentierad. 

Ett antal arbetsgrupper kommer att arbeta under avtalsperioden. För läkare inleds ett arbete om jour 

och beredskap med syfte att se över ersättningarna. Arbetet ska vara avslutat den 31 dec 2018. 

Parterna kommer även att arbeta vidare med löneavtalet och tillämpningen av Arbetsmiljöverkets 

föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.  

 

Vidare förtydligas i protokollet att arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens om att 

visstidsanställningar kan vara uppsägningsbara.  

I avtalet införs följande nyheter. Det framgår uttryckligen att arbetsgivare och arbetstagare kan komma 

överens om fler semesterdagar, att kvalifikationstiden för föräldraledighet sänks till 6 månader istället 

för 1 år och skrivningen om att arbetsgivaren kan bevilja ledighet vid särskilda fall förtydligas.  

 

Förbättringar i kommunala tjänstepensionsavtalen 

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommit överens med Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta om förbättringar i de 

kommunala tjänstepensionsavtalen. Förändringarna innebär att pensionsavgiften förmedlas oftare, att 

löneväxling kan ske inom de kommunala pensionsavtalen med deras lägre avgifter och att 

utbetalningen av pensionen är livslång om inte arbetstagaren aktivt väljer en kortare utbetalningstid.  

Tätare inbetalning och livslång utbetalning 

Pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer fr o m 2018 att förmedlas fyra gånger per år i 

tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.  

Ytterligare förändring som sker inom ramen för AKAP-KL är att utbetalning av tjänstepension blir 

livsvarig om inte arbetstagaren aktivt väljer kortare utbetalningstid. Idag har vissa pensionsförvaltare 

en utbetalningstid om fem år, trots att de flesta är pensionärer betydligt längre än så. Dessutom 

kommer automatisk utbetalning att ske vid 67 år istället för dagens 65 år.  



Löneväxling 

Från och med 2018 kommer det att vara möjligt att spara genom löneväxling i de fonder som finns 

inom KAP-KL, AKAP-KL och PFA. Dessa fonder och pensionsförsäkringar har låga avgifter, vilket 

gör att en större andel av löneväxlingspengarna tillfaller arbetstagaren. Vidare kan arbetstagaren byta 

fonder inom pensionsavtalet utan att drabbas av ytterligare kostnader. Arbetstagaren kan välja att 

placera pengarna i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fond.    

Läkarförbundets lokalföreningar bör se över nuvarande lokala löneväxlingsavtal för att se om det i 

dessa avtal är specificerat hos vilket försäkringsbolag pengarna som arbetstagaren sparar genom 

löneväxling ska sättas av till. I de fall försäkringsbolag är angivet i avtalet kan lokalföreningen inleda 

en diskussion med arbetsgivaren om att öppna upp för möjligheten att från 2018 välja separat 

traditionell pensionsförsäkring eller fond hos försäkringsgivare inom ramen för de kommunala 

pensionsavtalen.   

När placering av löneväxling sker inom ramen för pensionsavtalen blir det en garanti för låga avgifter 

och de centrala parterna (Läkarförbundet genom OFR) har kontroll över vilka bolag som finns inom 

systemet. I dagsläget när arbetsgivaren upphandlar försäkringsbolag för placering av löneväxling kan 

arbetsgivaren vid nya upphandlingar teckna avtal med andra företag, vilket i sin tur kan innebär att 

pengarna placeras i olika försäkringar med egna kostnader och därmed fler avgifter. Idag är det upp till 

varje försäkringsbolag att bevilja flytt av intjänat kapital till en annan försäkring. Förändringen i 

pensionsavtalen medför nu samma flytträtt som premierna inom pensionsavtalen. 

 


