
 

 

   

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

Heltidsanställda garanteras, om ej annat överens-

kommes lokalt, lönehöjning med:  

 

 200 kr 1 maj 2017 

 190 kr 1 maj 2018 

 200 kr 1 maj 2019 

 

För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proport-

ion till vad deltiden utgör i procent av heltiden. 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltids-
anställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till lägst: 

 17 170 kronor fr.o.m. 2017-05-01 

 17 479 kronor fr.o.m. 2018-05-01 

 17 881 kronor fr.o.m. 2019-05-01 

 
 

 

 

 

 
Har tjänstemannen fyllt 24 år är motsvarande lägsta 
lön: 

 19 895 kronor fr.o.m. 2017-05-01 

 20 253 kronor fr.o.m. 2018-05-01 

 20 719 kronor fr.o.m. 2019-05-01 

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. 

Arbetsgivaren ska senast 2 mars 2018 och 1 mars 
2019 lämna förslag till ny höjd lön för varje medlem. 
Förhandling om löneökningarna kan begäras med 
arbetsgivaren senast 16 mars 2018 och 15 mars 2019. 

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

Den som fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att 

arbeta deltid.  



 

En ny reglering av beredskap träder också i kraft 1 
november 2017. Man skiljer nu på olika typer av 
beredskap beroende av om du kan utföra arbetet 
hemifrån, mobilt eller om du behöver åka in till 
arbetsplatsen. Ersättningen är relaterad till vilken 
typ av beredskap du har.  

Från 1 maj gäller nya bestämmelser kring anställ-
ningsformer, provanställning samt avbrytande av 
visstidsanställningar. Mer information hittar du i 
”Avtalsnytt om flexpension 2017” på ditt avtalsom-
rådes sida på unionen.se samt under fliken Cirkulär 
med information om det nya avtalet 2017-2020 
(pdf) på samma sida.  

Tänk på att lönekartläggning ska göras varje år. 

Under avtalsperioden kommer parterna sitta i olika 
arbetsgrupper där vi bland annat kommer arbeta 
med vikten av väl fungerande lokalt fackligt arbete 
samt arbetsmiljö och tillhörande arbetsmiljöansvar.  

Du som planerar att vara föräldraledig under som-
maren bör meddela arbetsgivaren detta i samband 
med semesterplaneringen, i regel senast 1 mars. 
 

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

ben alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor 

på arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar 

fram de lokala avtalen som kan utgå ifrån det cen-

trala avtalet. Det bästa sättet att påverka klubbens 

arbete är att delta på de medlemsmöten som klub-

ben 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.  

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

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 

https://www.unionen.se/sites/default/files/a-17.35_cirk_bemanningsforetagen_267_2017.pdf
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