
 

 

   

 

Två parallella löneavtal löper under perioden.  
Förra året (2017) skulle Löneavtal B tillämpas, 
vilket är det gamla välkända löneavtalet som inne-
höll en så kallad individgaranti (en garanterad 
minsta löneökningsnivå för den enskilde) definierad 
i kronor.  
 
Nu 2018 kan din arbetsgivare förvisso fortsätta 
tillämpa det gamla löneavtalet, men har också möj-
lighet istället tillämpa ett nytt alternativt löneavtal, 
det så kallade Löneavtal C. Bägge löneavtalen in-
nehåller samma kollektiva löneökningsutrymme för 
arbetsgivaren att fördela till er Unionen-
medlemmar på arbetsplatsen, men i det nya Löne-
avtal C behöver arbetsgivaren ej utgå från någon 
individgaranti. Istället är arbetsgivaren skyldig att 
förhålla sig till en mer utvecklad process för löne-
bildningen, detta såväl i förhållande till dig som 
enskild medlem som till lokal motpart (om Union-
en-klubb eller arbetsplatsombud med löneförhand-
lingsmandat finns på din arbetsplats). Bland annat 
ställs tydligare krav på arbetsgivaren att hålla fram-
åtblickande mål-/utvecklingssamtal med alla en-
skilda anställda, liksom lönesamtal med tydligare 
definierat innehåll. Vid de fall arbetsgivaren väljer 
att utge endast en ringa eller utebliven löneökning 
för en enskild medlem, finns i normalfallet även en 
skyldighet att tillsammans med arbetstagaren upp-
rätta en åtgärdsplan som ska leda till en mer positiv 
löneutveckling i framtiden.  
 
Även nästa år 2019, kan din arbetsgivare tillämpa 
Löneavtal C, såtillvida inte lokal Unionen-part  

 
(klubb/region) får indikationer från er medlemmar att 
arbetsgivaren nu 2018 misskött väsentliga delar av den 
mer utvecklade processen och i förhandling ej blir 
övertygad om att arbetsgivaren kommer bättra sig. I så 
fall kan arbetsgivaren av Unionen åläggas att inför 
2019 istället återgå till att följa Löneavtal B istället.  
Notera att förhandling kring påstådd misskötsel och ett 
eventuell åläggande behöver påkallas före 30/9-2018.  
 

Om inte annat överenskommits med lokal Unionen-

part (klubb/region), ska er arbetsgivare under avtalspe-

rioden öka den totala lönesumman med nedan procent-

sats för er Unionen-medlemmar.  

 

 

 

 
 
Om ditt företag vid införandet av flexpension i tjänste-
sektorn utlovat kompensation till den som avstår av-
sättning till flexpension med motsvarande nivå som 
lönepåslag istället är det viktigt att säkerställa att en 
sådan kompensation inte finansieras av eller på annat 
sätt påverkar avtalat löneutrymme. 

Som nämnts har Löneavtal B har en definierad indi-
vidgaranti i kronor (vilket är 200 kronor 2017, 190 



 

kronor 2018 och 200 kronor 2019). I det nya Lö-
neavtal C som arbetsgivaren kan tillämpa 2018 (och 
eventuellt 2019), är individgarantin istället reglerad 
som så att om en tjänsteman får ingen eller märk-
bart låg löneökning, ska det (i normalfallet) bero på 
att denna inte gjort en fullgod arbetsinsats. Sådan 
bedömning torde utgöra undantagsfall och en åt-
gärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med 
tjänstemannen. Sådan åtgärdsplan ska dokumente-
ras och följas upp löpande fram till nästa revision, 
målet är att undvika att situationen med utebliven 
eller ringa löneökning inte återupprepas. 

Den så kallade lägstalönen har avtalats fram som ett 
skydd (en lägsta lönenivå) främst för den som är 
helt ny på arbetsmarknaden. Avtalet säger därför att 
efter respektive lönerevision ska månadslönen för 
heltidsanställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till 
absolut lägst: 

 17 807 kronor fr.o.m. 2017-04-01 

 18 128 kronor fr.o.m. 2018-04-01 

 18 545 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

Har tjänstemannen varit anställd sammanhängande 
ett år är motsvarande lägsta lön: 

 18 935 kronor fr.o.m. 2017-04-01 

 19 276 kronor fr.o.m. 2018-04-01 

 19 719 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

Om du och arbetsgivaren inte kan komma överens 
om lönen, har du möjlighet att kontakta Unionen 
efter att du mottagit förslag till ny lön/löneökning 
från arbetsgivaren. Finns anledning att begära för-
handling kring din lön behöver Unionen nämligen 
påkalla sådan förhandling senast inom 14 dagar 
från det datum då du mottog förslaget. 

Så kallad flexpension finns på avtalsområdet från 

och med den 1 november 2017. Dess stora värde 

ligger i en successiv ökning av företagens inbetal-

ningar till din individuella tjänstepension. Den 

första ökningen görs retroaktivt från just 1/11-17, 

nästa ökning sker nu 1/4-2018, en tredje sker 2020. 

Dessa tre höjningar kommer, tillsammans med 

ytterligare höjningar som ska avtalas fram under 

åren därefter (målet är att avsättningarna ska öka 

med 2 % jämfört med nuvarande nivå), att innebära 

en absolut nödvändig förstärkning av våra framtida 

tjänstepensioner. Detta tillskott är viktigt för din 

ekonomi som framtida pensionär eftersom den 

pension du får från staten (Allmän pension) sjunkit 

och befaras fortsätta sjunka.  

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 

arbetsgivare som en kompletterande pensionspre-

mie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK). Den som 

fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta 

deltid.  

En ny reglering av beredskap (om du ska vara beredd 
att avbryta din fritid för att med kort varsel gå in och 
jobba) trädde i kraft 1 april 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. Du bör inte ha beredskap tätare 
än var femte vecka. 
 

Tillsvidareanställning är fortfarande den huvudsakliga 
anställningsformen. Sedan 1 april 2017 finns möjlighet 
för arbetsgivaren att anställa tjänstemän även på så 
kallad Avtalad visstid. Om man varit anställd samman-
lagt 36 månader under en femårsperiod på Vikariat 
eller Avtalad visstid, övergår anställningen till en tills-
vidareanställning. Notera att anställningstid i vikariat 
från 1 april 2017 räknas in vid beräkning av denna 
anställningstid. 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Med klubb på ar-

betsplatsen väljer ni medlemmar vilka kollegor som 

ska vara era företrädare lokalt på företaget. Därigenom 

får ni exempelvis en unik möjlighet att medverka och 

påverka vid såväl löneförhandlingar som förhandlingar 

kring företagets framtidsplaner, och kan där bidra med 

idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 

verksamheten. Om företaget har kollektivavtal gäller 

förtroendemannalagen som ger den som är fackligt 

företrädarna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna 

sig åt fackligt arbete på betald arbetstid.  

 

För dig som har Unionenklubb som ”lokal part” på 

arbetsplatsen, innebär detta alltså att klubbstyrelsen 

som ni gemensamt valt fram, hanterar alla förhand-

lingar och typer av inflytandefrågor på arbetsplatsen. 

Det är även klubben som förhandlar fram eventuella 

lokala kollektivavtal som kan utgöra förbättringar 

utöver det centrala kollektivavtalet.  

 

För dig som fortfarande saknar lokal klubb eller förtro-

endevalda på arbetsplatsen – ta gärna kontakt med oss 

på Unionen 0770-870 870. Läs gärna också mer på  

www.unionen.se/fortroendevald/klubb om hur det går 

till att bilda en Unionenklubb. 

 

http://www.unionen.se/fortroendevald/klubb

