
 

 

   

 

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

Om de lokala parterna inte kommer överens om 
annat, ska lägsta löneökning vara: 

 
 
 

Heltidsanställd arbetstagare som erhåller en löne-

ökning lägre än 300 kronor per månad vid löneö-

versyn ska på begäran erhålla en skriftlig moti-

vering om skälet till utfallet. För deltidsanställd ska 

beloppet nedsättas i proportion till vad deltiden 

utgör i procent av heltid. Är motiveringen hänförlig 

till arbetstagarens måluppfyllnad, prestationer 

och/eller behov av kompetensutvecklande insatser 

eller motsvarande ligger motiveringen till grund för 

kommande medarbetarsamtal där behov av åtgärder 

ska behandlas i syfte att leda till en mer gynnsam 

löneutveckling. 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till lägst: 

 
 
 

Från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare 

varje månad avsätta 0,2 % av din månadslön till flex-

pension. Från 1 maj 2018 ska avsättningen göras med 

0,4 % av din månadslön till flexpension. Den som fyllt 

62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta deltid.

Tillsvidareanställning är fortfarande den huvudsakliga 

anställningsformen. Möjlighet finns from 1 november 

2017 för arbetsgivare att anställa tjänstemän på avtalad 

visstid. Om man varit anställd sammanlagt 36 månader 

under en femårsperiod på vikariat eller avtalad visstid 

övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

En ny reglering av beredskap (man är beredd att med 
kort varsel gå in och jobba på sin fritid) träder också i 
kraft 1 november 2017. Om behov finns av beredskap i 
verksamheten är det viktigt att fördela den på många 



 

tjänstemän så att ingen enskild belastas för mycket 
av beredskap. 

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klub-

ben alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor 

på arbetsplatsen. Senast den 15 mars 2018 ska 

klubben begära förhandling med arbetsgivaren. 

Övriga datum framgår av löneavtalet. 

 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempel-

vis möjlighet att medverka och påverka vid för-

handlingar, koll på företagets framtidsplaner, och 

kan bidra med idéer och förslag på förändringar och 

förbättringar i verksamheten. Med klubb på arbets-

platsen väljer medlemmarna vilka som ska vara 

deras företrädare. De som har valts kallas förtroen-

devalda. Om företaget har kollektivavtal gäller 

förtroendemannalagen som ger de fackliga företrä-

darna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna sig 

åt fackligt arbete på betald arbetstid.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 


