
 

 

   

 

Under avtalsperioden tillämpas två olika löneav-

talskonstruktioner; Löneavtal A och Löneavtal B. 

I lönerevisionen för 2017 tillämpades Löneavtal A 

vilket har samma avtalskonstruktion som tidigare 

och innehåller siffersatta individgarantier. Under 

våren 2018 har en partsgemensam utbildning hållits 

för lönesättande chefer så att förutsättningar finns 

för att påbörja en process inför lönerevisionen 

2018.  

 

Vid lönerevisionen 2018 ska Löneavtal B tilläm-

pas på avtalsområdet. I avtalet är att den siffer-

satta individgarantin ersatt med en förstärkt löne-

process. I löneavtal B finns krav på att lönepolicy 

och lönekriterier finns och att årliga utvecklings- 

och lönesamtal genomförs samt dokumenteras. 

Istället för siffersatt individgaranti finns det också 

en åtgärdsgaranti som ska förhindra att en medlem 

får ingen eller låg löneökning utan att få veta hur 

man kan påverka sin löneutveckling. För den som i 

lönerevisionen får noll eller en ringa löneökning på 

grund av att man ej uppfyllt de i utvecklingssamta-

let uppsatta målen, ska en åtgärdsplan utformas och 

följas upp. Utifrån åtgärdsplanen ska kompetensut-

veckling eller andra åtgärder genomföras för att 

medlemmen fortsättningsvis ska ges förutsättningar 

för en positiv löneutveckling. Om åtgärdsplan ska 

kunna upprättas två år i följd måste arbetsgivaren 

först begära förhandling med Unionen. 

 

 

 

Efter lönerevisionen 2018 ska parterna utvärdera hur 

löneavtal B har fungerat på avtalsområdet. Utvärde-

ringen ska innehålla en genomgång av företagets löne-

policy, lönekriterier och underlag för utvecklingssam-

tal och lönesamtal. En gemensam översyn av hur löne-

utrymmet fördelats ska också göras för att se hur 

många som fått låg eller ringa löneökning samt hur 

deras åtgärdsplaner utformats och följts upp. Dessutom 

ska medlemmarnas upplevelse av den utökade proces-

sen utvärderas i en enkät.  

 

2019 tillämpas Löneavtal B om inte Unionen motsätter 

sig detta. Om vi anser att löneprocessen har misskötts 

har Unionen nämligen vetorätt, att efter överläggning 

begära att löneavtal A istället tillämpas 2019.  

 

Båda avtalen innehåller en lönepott, som ska beräknas 

och fördelas på unionens medlemmar på respektive 

arbetsställe.  

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser för 
löneökningar: 

 
 
 

 
 



 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltids-
anställd tjänsteman uppgå till lägst: 

 
 
 

 

Om ditt företag vid införandet av flexpension i 

tjänstesektorn utlovat kompensation till den som 

avstår avsättning till flexpension med motsvarande 

nivå som lönepåslag istället är det viktigt att säker-

ställa att en sådan kompensation inte finansieras av 

eller på annat sätt påverkar avtalat löneutrymme. 

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 fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet 
att arbeta deltid. 

På avtalsområdet införs från den 1 november en 
helt ny reglering avseende anställningsformer. 
Tillsvidareanställning är fortsatt huvudregel och det 
som gäller om man inte kommit överens om annat. 
Utöver detta kan avtal träffas om tidsbegränsade 
anställningar, så som t ex vikariat eller avtalad 
visstid. Det nya regelverket innebär att anställning i 
vikariat och/eller avtalad visstidsanställning i mer 
än 36 månader under en femårsperiod, automatiskt 
övergår i en tillsvidareanställning. Alla anställ-
ningsdagar som vikarie eller i avtalad visstid räk-
nas. Gällande avtalad visstid är huvudregeln att den 
ska omfatta en minsta anställningstid om sju dagar. 

Den nya regleringen av beredskap innebär att det 
finns tre olika typer av beredskapstjänst:  
 
Beredskapstjänst A som innebär att tjänstemannen 
via ett mobilt verktyg eller liknande ska vara an-
träffbar för att inställa sig i arbete. Beredskapstjänst 
A kräver inte att tjänstemannen behöver inställa sig 
på någon angiven plats.  
Beredskapstjänst B innebär att tjänstemannen ska 
inställa sig på arbetsstället eller av arbetsgivaren 
annan angiven plats för att utföra arbete. 

Beredskapstjänst C innebär att tjänstemannen ska 
inställa sig i hemmet för att utföra arbete. 
 
Avtalet reglerar bland annat ersättningsnivåer för de 
olika beredskapstyperna, miniminivåer för längden på 
beredskapspass och riktlinjer för inställelsetider. 

Parterna har i samband med överenskommelsen om 
flexpension kommit överens om en ny enhetlig för-
handlingsordning för samtliga avtalsområden inom 
Almega. Denna börjar gälla 1 november 2017.  

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på 

arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar fram de 

lokala avtalen som kan utgå ifrån det centrala avtalet. 

Det bästa sättet att påverka klubbens 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 exempelvis 

möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, 

koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 

idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 

verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-

lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 

som har valts kallas förtroendevalda. När företaget har 

kollektivavtal gäller förtroendemannalagen som ger de 

fackliga företrädarna 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. 

Om det inte finns förtroendevalda på din arbetsplats så 
har arbetsgivaren ingen att förhandla lönerevisionen 
med. Arbetsgivaren ska i dessa fall lämna meddelande 
om den nya lön som avses utgå och tjänstemannen kan 
därefter ta kontakt med sitt lokala regionkontor och 
begära förhandling i frågan. Observera att tidsfristen 
för detta är kort och en kontakt måste tas inom 14 
dagar. Om du har frågor eller behöver råd och stöd 
angående detta kan du kontakta ditt regionkontor eller 
Unionens medlemsservice på 0770-870 870. 
 
 


