
 

 

   

 

 

 

Löneavtalet har tecknats på tre år och gäller för 

perioden 2017-04-01 – 2020-03-31 med ett uppsäg-

ningsbart tredje år. 

Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 

fasta på att en lokal process om lönebildningen ska 

genomföras. En viktig beståndsdel i processen är att 

såväl utvecklingssamtal som lönesamtal ska ge-

nomföras årligen på ett tillfredställande sätt. 

De lokala parterna fastställer löneutrymmet genom 

att utföra den i avtalet beskrivna löneprocessen och 

förhandlar om löneökningarna.  

Om någon får löneökning som understiger 290 kr 

respektive år eller som klart understiger vad andra 

får, ska särskilda överläggningar hållas mellan de 

lokala parterna om orsakerna härtill.   

Det förtydligas i löneavtalet att utgångspunkten är 
att alla medverkar till företagets utveckling och 
därmed ska ta del av löneutvecklingen. För tjänste-
man som får mycket liten eller helt utebliven löne-
ökning ska särskilda överläggningar hållas mellan 
de lokala parterna om vilka åtgärder som ska vidtas 
för att denne ska kunna öka sin kompetens och 
prestation. Tanken är att dessa åtgärder ska leda till 
att det oförmånliga resultatet ska vara en engångs-
företeelse.   

Lägsta lönerna höjs med 2 % respektive avtalsår till: 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 17 662 kronor fr.o.m. den 1 april 2017 

 18 015 kronor fr.o.m. den 1 april 2018 

 18 375 kronor fr.o.m. den 1 april 2019 

 
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-
ning vid företaget uppgå till lägst: 

 18 807 kronor fr.o.m. den 1 april 2017 

 19 183 kronor fr.o.m. den 1 april 2018 

 19 567 kronor fr.o.m. den 1 april 2019 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättning-

arna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension. 

Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en komplette-

rande avsättning till ITP på ytterligare 0,2 procent 

fr.o.m. 1 april 2017 och med ytterligare 0,3 procent 

fr.o.m. den 1 april 2019 till individens tjänstepension. 

Det sammanlagda värdet av individens kompletterande 

avsättningar är nu 1,7 procent per 2017-04-01 och 2 

procent per 2019-04-01.  

Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid i pens-
ioneringssyfte gäller från 62 års ålder. 
 



 

Vid sammanfallande intjänande- och semesterår ska 
erhållen semesterlön betraktas som en á contobetal-
ning, dvs. förskott, och avräknas från såväl se-
mesterersättning som lön. Arbetstagare som erhållit 
fler betalda semesterdagar än som är intjänade ska 
återbetala för mycket utbetald semesterlön/tillägg. 
Motsvarande lönekorrikering görs om sysselsätt-
ningsgraden ändrats under semesteråret. Det finns 
undantag för när avräkning inte får ske, då anställ-
ningen upphör pga. sjukdom, arbetsgivaren har 
åsidosatt sina skyldigheter gentemot den anställde 
eller arbetsbrist. 
 
Ändrad övertidskompensation för övertidsarbete 
som sker i samband med beredskap som inte kräver 
inställelse på arbetsplats. Minst en timme i över-
tidskompensation utges och därefter faktisk tid. 
 
Den som inte fyllt 25 år under kalenderåret och har 
arbetstidsförkortningstimmar kvar vid årsskiftet får 
numera ut dessa i kontanter. 
 

En ny arbetsgrupp är tillsatt på området i syfte att 

analysera möjligheterna av att teckna ett avtal om 

yrkesintroduktion. Gruppen ska vara färdig i mars 

2018. 

I övrigt så arbetar de tre arbetsgrupper som tillsatts 
tidigare vidare med frågorna inom Hållbara chefer, 
löneavtalets tillämpning och arbetsmiljöfrågor. 
 

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. Om 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. 

 


