
 

 

   

 

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 som gäller för medlemmar som har 

förtroendevalda från Unionen. Löneavtal C anger 

samma löneökningsutrymme som Löneavtal B. På 

arbetsplatser utan förtroendevalda från Unionen ska 

Löneavtal B tillämpas alla tre åren.  

2017 ska Löneavtal B tillämpas för alla. 2018 ska 

Löneavtal C tillämpas för medlemmar som har 

förtroendevalda från Unionen men om arbetsgiva-

ren vill tillämpa Löneavtal B så går det bra. 2019 är 

precis som 2018 men om lokal Unionenklubb eller 

arbetsplatsombud motsätter sig tillämpning av Lö-

neavtal C så har Unionen efter fullgjord förhand-

lingsskyldighet veto i frågan och Löneavtal B ska 

tillämpas. Väljer arbetsgivaren att tillämpa Lö-

neavtal C 2018 så behöver löneprocessen inför 

lönerevisionen 2018 startas redan nu omgående 

under 2017, bland annat genom utvecklingssam-

tal med fokus framåt för varje tjänsteman.  

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

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. 

 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kronor: 

200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 kronor 

2019. 

I det nya Löneavtal C, som innehåller en mer utveck-

lad process för lönebildningen är individgarantin regle-

rad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg 

löneökning ska det bero på att denna inte gjort en full-

god arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall och en 

åtgärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med 

tjänstemannen. Den ska dokumenteras och följas upp 

så att situationen inte återupprepas. 

Efter lönehöjningen ska månadslönen för heltidsan-

ställd Unionenmedlem som fyllt 20 år vara lägst:  

 
 
 
 

Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på 
arbetsmarknaden. Enligt lönestatistik är de vanligaste 
lönerna för tjänstemän i branschen ca 30 000-35 000 kr 
per månad. 



 

Flexpension finns på avtalsområdet från och med 
den 1 november 2017. Avsättningen i form av flex-
pensionspremien är per den 1 april 2018 0,2 % 
vilket innebär att den totala avsättningen uppgår till 
0,4 %. Målsättningen är att bygga ut flexpensions-
premien till 2 % utöver nuvarande avsättningar till 
din tjänstepension.  
 
Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 
arbetsgivare som en kompletterande pensionspre-
mie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  
 

Den som vill får en förstärkt möjlighet att gå ner i 

arbetstid i pensioneringssyfte, t ex arbeta 4 dagar 

per vecka, från 62 års ålder.  

 

Den nya beredskapsersättningen har olika nivåer 

beroende på om arbetet kan utföras på arbetsplat-

sen, från hemmet eller var som helst. När arbete 

utförs under beredskap ger det övertidsersättning. 

 

Unionens krav har medfört följande ändringar i 

allmänna villkor: 

 Månadsvis utbetalning av föräldraledig-

hetstillägg från arbetsgivaren under föräld-

raledigheten. 

 Arbetsgivarintyg till a-kassan ska utfärdas 

snarast till den som begär det. 

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

ben alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor 

på arbetsplatsen. Det bästa sättet att påverka klub-

bens arbete är att delta på de medlemsmöten som 

klubben arrangerar.  

 

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 förtroende-

valda. Om företaget har kollektivavtal gäller förtroen-

demannalagen som ger de fackliga företrädarna rätt att 

utbilda sig för uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete 

på betald arbetstid.  

 
Även medlemmar har rätt till facklig information på 
betald arbetstid 5 timmar per år enligt Utvecklingsav-
talet. 

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

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 
Lönehöjningar och högre tjänstepension är bara en del 

av kollektivavtalen.  
 
 

 


