


Kort bakgrund

• Sobona bildades formellt i och med KFS och Pactas

samgående per 1 januari 2018

⚬ 12 branscher ”bildades”

⚬ I 9 av de 12 branscherna fanns 2 eller fler kollektivavtal

Uppdrag att se till att medlemmarna i en bransch hade 

samma avtalsvillkor



Möjliga alternativ

• Ha kvar parallella avtalsstrukturer.

• Föra in samtliga arbetsgivare i den avtalsstruktur som KFS 

tidigare tecknat.

• Föra in samtliga arbetsgivare i den avtalsstruktur som Pacta

tidigare tecknat.

• Välja Pactas avtalsstruktur för vissa branscher och KFS 

avtalsstruktur för andra branscher.

• Hitta nya lösningar utöver de som finns idag. 



Hur har vi arbetat?

• Jämförelser av befintliga avtalsvillkor

• Jämförelser med konkurrerande organisationers avtalsvillkor

• Diskussioner i branschråden om vad verksamheterna 

behöver för villkor

• Vägning av fördelar och nackdelar med olika lösningar

• Beslut i branschråd och föreningsstyrelse om väg framåt



Målbild

Antal 
företag

Tidigare Pacta Tidigare KFS Antal anställda

Energi 224 47 177 12 270

Fastigheter 134 106 28 6 350

Flygplatser 19 13 6 700

VA och Miljö 88 48 40 7 000

Trafik 14 0 14 3 100

Besöksnäring och 
kulturarv

125 51 74 3 150

Personlig assistans 24 5 19 3 800

Utbildning 94 46 48 7 400

Räddningstjänst 40 38 2 11 000

Vård och omsorg 90 65 25 9 400

Hälso- och sjukvård 39 39 0 22 000

Region- och 
samhällsutveckling

221 171 50 4300

Branschavtal

HÖK/AB

Ännu ej bestämt



Avtalsrörelsen 2020 extremt komplex och omfattande

• Corona sköt upp avtalsrörelsen 7 månader och tvingade fram 

avtal om ”korttidsarbete” i flera branscher

• ”Alla” avtal skulle omförhandlas under en och samma höst

• Stor osäkerhet i ekonomin

• LAS-frågan påverkade

• Ett svårtolkat ”märke” sattes av parterna inom industrin

• Verksamheterna inom sjukvården och omsorgen hade 

kämpat hår och facken krävde extrasasttningar



Resultat – 78 olika överenskommelser!

Från 25 Lön och villkorsavtal till 14!

⚬ Befintliga avtal förlängda till sista december 2021

⚬ Ny avtalsstruktur på plats från 1 januari 2022



Sobonas avtal

Omställning/Trygghet

Pension/Försäkring

Arbetsmarknad
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Samma avtals-
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anställnings-

villkoren i 

huvudsak 

likalydande



Information/Utbildningar

⚬ Under våren tas skriftliga stödmaterial fram gällande de nya BÖKarna

• Löneavtalet

• Allmänna villkoren

⚬ Branschvisa utbildningar genomförs under våren och hösten

⚬ Webben vidareutvecklas och anpassas utifrån de nya avtalen



Avtalsförhandlingar 2021-22

2021

⚬ HÖK Lärarnas samverkansråd

⚬ Förhandlingar om pensionsavtalen (AKAP/KAP-KL samt PA-KFS09 (T))

⚬ Arbetsmarknadsavtal (Yrkesintroduktionsavtal) för branscher med BÖK

⚬ Statistikavtal

⚬ Sobona Krislägesavtal för branscher med BÖK

2022

⚬ HÖK Vårdförbundet

⚬ RiB (Räddningstjänst i beredskap)


