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Frågor och svar om  

det nya kollektivavtalet  

med Svensk Handel 

Allmänna frågor 

Varför har avtalet med Svensk Handel dröjt så länge?  
Förbundet har noterat en försämrad arbetssituation och arbetsmiljö på apotek. Därför 

har förbundet försökt att få till ett avtal som innebär en positiv förändring och 

förbättrade möjligheter att utöva professionen som farmaceut. 

Egentligen skulle avtalet ha varit undertecknat vid månadsskiftet april/maj, men den 

stora stötestenen har varit villkor för utlåning och arbetstidens förläggning, d v s de 

frågor som handlar om var och när våra medlemmar ska jobba.  

Förbundet ville få till en acceptabel lösning på frågan om vad som ska gälla vid tillfällig 

utlåning och andra situationer då våra medlemmar kan komma att arbeta på annat 

apotek än huvudarbetsplatsen.  Även om vi skulle ha önskat tydligare skrivningar i det 

centrala kollektivavtalet har vi nu kommit överens med Svensk Handel om en skrivning 

i förhandlingsprotokollet: Parterna konstaterar att det lämpar sig väl att frågan regleras 

lokalt och rekommenderar att förbundet tar upp frågan direkt med de olika 

apoteksföretagen. 

Vilka är de viktigaste förändringarna? 
Både vad gäller allmänna anställningsvillkor och löneavtal är det nya kollektivavtalet 

väldigt likt det avtal som gällt fram tills nu.    

I villkorsavtalet är en förändring att medarbetare som anställs för en begränsad tid, 

högst 3 månader, ska ges möjlighet att komma överens om att få semesterersättning i 

pengar istället för ledighet under anställningstiden.  

I löneavtalet har ändringar gjorts i texten så att de olika momenten kommer i rätt 

ordning. Innehållet är oförändrat gentemot tidigare.      
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Löneavtalet  

Hur stort påslag får jag på lönen? 
Det nya löneavtalet innebär att lönehöjningen inte är fastställd på förhand. Det finns 

alltså vare sig en på förhand fastställd lönepott eller en individgaranti.  Förbundets 

förhandlingsdelegation har sett fördelar i att skriva avtal så att en nominell fastställd 

ökning inte ska kunna uppfattas som ett tak av arbetsgivarsidan. Detta med hänsyn till 

att förbundet har sett att våra medlemmar har haft och har medvind vad gäller 

löneutveckling. En viktig faktor i detta är att det finns en stor efterfrågan på receptarier 

och apotekare inom apoteksvärlden.  

Hur kommer lönesättningen att gå till?     
Avtalet innebär att vi fortsätter på den sedan många år inslagna linjen där lönen sätts i 

direkt dialog mellan medarbetare och chef.  Som vanligt kommer du att ha ett 

lönesamtal med din chef som grundas på de lönesättningsprinciper som finns inskrivna i 

vårt löneavtal.  

När får jag ny lön? 
Lönehöjning ska ske den 1 maj varje år. Nu när maj redan har passerat, kommer 

lönesamtalen i många fall att starta efter sommaren. Även om årets nya lön inte är klar 

förrän till hösten så ska du få höjning retroaktivt från 1 maj 2017. 

Vad händer om jag och min chef inte kommer överens? 
Som tidigare har vi i löneavtalet en förhandlingsordning som innebär att om 

medarbetare och chef inte kommer överens kan du som medlem i vårt förbund begära 

ett förstärkt lönesamtal där du biträds av din akademikerförening i ett nytt samtal. Leder 

inte detta till en överenskommelse kan i vissa fall förbundet driva frågan till en central 

förhandling. 

 

Flexpension 

Vid förra årets avtalsförhandlingar infördes så kallad flexpension som en 
komplettering till den vanliga tjänstepensionen. Vad händer med den? 
Årets avtal innebär att ytterligare intjänande till flexpension kommer att ske. Under 

2017 sker en ökning av avsättning till flexpension med 0,2 % och tredje avtalsåret 2019 

blir det ytterligare en ökning med 0,3 %. Totalt sett kommer mer pengar att sättas av till 

tjänstepension. Det kanske inte låter som några jättebelopp, men detta är en avsättning 

som görs varje månad och i slutändan kan det innebära ett rejält tillskott till din 

tjänstepension.   
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Arbetsmiljö 

Vad gäller för utlåning? 
Frågan om utlåning gjorde att avtalet tog tid att sluta, eftersom parterna inte var överens. 

Även om förbundet skulle vilja komma längre i frågan, är vår bedömning att vi har 

skapat en bra plattform för att kunna arbeta vidare lokalt i direkt dialog med de olika 

apoteksföretagen. Förbundets akademikerföreningar kommer efter semesterperioden att 

få stöd i att lokalt driva frågor om utlåning och de villkor som ska gälla. Det är vår 

övertygelse att vi kommer att få bättre förståelse och bättre möjlighet att få till stånd bra 

villkor i dialog direkt med de enskilda apoteksföretagen.  

Vad tycker förbundet om att ingen central lösning kunde nås? 
Vår hjärtefråga i årets kollektivavtalsförhandlingar har varit farmaceuters försämrade 

arbetssituation. Vi konstaterar att Svensk Handel tyvärr har varit mer intresserad av att 

värna arbetsgivarnas möjligheter att flytta runt apotekare och receptarier för att hålla 

öppet kvällar och helger än att verka för att våra medlemmar får en rimlig 

arbetssituation där patientsäkerheten står i fokus. Om arbetsmiljön blir så pass dålig att 

personalen helst inte vill jobba på apotek, är risken att apoteksbranschen blir en 

krisbransch.  Precis som landsting har problem med att bemanna hälso- och sjukvård 

med sjuksköterskor eller som kommunerna har problem med att bemanna skolväsendet 

med behöriga lärare, kan apoteken få problem om villkoren inte förbättras. Apotekare 

och receptarier är högkvalificerade medarbetare som har en viktig roll i vårdkedjan och 

förtjänar bra villkor. 

Blir det enklare att hitta lokala lösningar?  
Vi tror att det är mycket lättare att få till en bra lösning lokalt eftersom apoteksföretagen 

vet hur svårt det är att rekrytera kompetent personal. Vi har sett exempel där man har 

hittat bra lokala lösningar i andra frågor och tror att detta även är möjligt i den här 

frågan. Våra lokala företrädare kommer att få stöd. Det är viktigt att du som blir utlånad 

mot din vilja hör av dig till din lokala akademikerförening. 

Hur kan jag påverka om jag blir utlånad eller inte? 
De medlemmar som accepterar att bli utlånade kan självklart komma överens direkt 

med arbetsgivaren. I det fall du inte vill bli utlånad så ska du hävda kollektivavtalets 

grundläggande princip att man har placering på en huvudarbetsplats där tjänstgöring 

normalt sker. Kontakta din akademikerförening om du behöver hjälp. 

Får jag ändrat schema om jag blir utlånad?  
Utlåning ska ske inom ramen för det schema som du redan har, om inte du och din chef 

har kommit överens om annat. Utlåning kan innebära att din totala arbetsdag blir 

förlängd, dvs att tiden från det att du åker hemifrån till dess att du kommer hem kan bli 

längre. Här gäller att prövning av rimlighet måste göras i varje enskilt fall. Kontakta din 

akademikerförening eller förbundets medlemsrådgivning om du vill få hjälp.  

Jag har inget emot att bli utlånad till andra apotek, vad gäller nu? 
Frivilliga överenskommelser är helt okej. Däremot ser vi det som viktigt att medlemmen 

kommer överens med sin chef om vettiga villkor och vettig ersättning/kompensation.  
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Har villkoren för schemaläggning ändrats? 
Det har gjorts några enstaka ändringar i avtalet om alternativ arbetstidsförläggning 

(bilaga 4), men i nuläget är det inget av apoteksföretagen som tillämpar denna bilaga. 

Akademikerföreningarna vid Apoteket AB, Kronans Apotek och Apotek Hjärtat har alla 

tecknat egna lokala arbetstidsavtal som fortsatt gäller.  

 

 

 

 


