
 

 

   

 

Från och med 2017 har vi dels löneavtal B, som är 

det gamla välkända löneavtalet med individgaranti 

definierad i kronor, dels har vi också löneavtal C, 

som innehåller en mer utvecklad process för löne-

bildningen. Löneavtal C anger samma löneöknings-

utrymme som löneavtal B.  

2017 ska löneavtal B tillämpas. 2018 ska löneavtal 

C tillämpas men om arbetsgivaren vill tillämpa löne-

avtal B så går det bra. 2019 är precis som 2018 men 

om lokal Unionenpart (klubb/region) motsätter sig 

tillämpning av löneavtal C så har Unionen efter full-

gjord förhandlingsskyldighet veto i frågan och löne-

avtal B ska tillämpas.  

Under perioden gäller följande löneökningar om de 
lokala parterna inte enas om annat: 
 

 2,0 procent per 2017-07-01 

 1,8 procent per 2018-07-01 

 2,3 procent per 2019-07-01 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kronor 

(200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 kronor 

2019) om inte lokala parter enas om annat, och i det 

nya löneavtal C, som innehåller en mer utvecklad pro-

cess för lönebildningen är individgarantin reglerad så 

att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löne-

ökning ska det bero på att denna inte gjort en fullgod 

arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall och en åt-

gärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med tjäns-

temannen. Den ska dokumenteras och följas upp så att 

situationen inte återupprepas.  

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som senast den 30 juni respektive år 

fyllt 20 år uppgå till lägst:  

 

 

 

 

Jobbar du på en arbetsplats utan klubb eller arbets-

platsombud som förhandlar om löneökningar, ska ar-

betsgivaren respektive år lämna förslag på ny höjd lön 

(ej 2017). Vill medlemmarna att lönehöjningarna ska 

förhandlas kan ni kontakta ert regionkontor och Un-

ionen måste begära förhandling med arbetsgivaren 

inom 14 dagar från att ni fått förslag på ny höjd lön. 

 



 

Från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare 
varje månad avsätta 0,2 % av din månadslön till flex-
pension. Från och med 1 juni 2018 ska avsättningen 
göras med 0,4 % av din månadslön till flexpens-
ionen. Premien till flexpension betalas in månadsvis 
av din arbetsgivare som en kompletterande pensions-
premie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK). Den som 
fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta 
deltid. 

År då nationaldagen infaller en lördag eller söndag 
erhåller tjänstemannen istället en annan ledig dag 
utan löneavdrag, ledigheten måste tas ut under 
samma år. 

Fördelning av lokal pott ska ske genom förhandling 

mellan lokala parter.  

I de fall de lokala parterna efter förhandlingar inte 
kan träffa överenskommelse om fördelning av lokal 
pott enligt löneavtalet har berörd lokal part rätt att 
föra frågan till central förhandling. Central förhand-
ling ska påkallas skriftligen senast den 31 oktober år-
ligen. 


