
 

 

   

 

 

Parterna är ense om att förlänga nuvarande löneav-

tal som löper från den 1 april 2016 till den 31 mars 

2019 enligt följande: 

Löneavtalet har tecknats på 3 år och gäller för peri-

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

ningsbart 3:e 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. Saknas facklig före-

trädare eller om medlem så önskar, kan detta ske 

direkt mellan lönesättande chef och medlem. 

 

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 en individuell åtgärdsplan upprättas för 
att denne ska kunna öka sin kompetens och prestat-
ion. För att tjänsteman ska få utebliven löneökning 
två år i rad, krävs en överläggning mellan lokala 
parter 

 

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

 
 
 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättning-
arna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension. 
Under avtalsperioden gör arbetsgivaren en komplette-
rande avsättning till ITP/KTP 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 nuvarande sammanlagda värdet av individens 
kompletterande avsättningar är nu 0,9 procent per 
2017-04-01 och 1,2 procent per 2019-04-01. Målet är 
att fortsätta utöka avsättningar i kommande avtalsrö-
relser. Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid 
i pensioneringssyfte gäller från 62 års ålder. 

Avseende Unionens yrkande om en modell för syste-
matiskt jämställdhetsarbete kommer parterna att arbeta 
vidare med den frågan i förhandlingarna om samver-
kansavtalet. 

Parterna har träffat överenskommelse om att avtalspe-
riodens tredje år är uppsägningsbart. Förutsättningen är 



 

att de märkessättande förbunden inom industrin 
säger upp sina avtal det tredje avtalsåret. 
 
Parterna är överens om att genomföra informations-
insatser i form av konferenser/utbildningsinsatser 
och enkäter i syfte att öka medvetenheten om löne-
avtalets innehåll. 
 
Parterna kommer årligen att följa utvecklingen av 
kvinnors relativa löneläge i förhållande till män-
nens. 
 
Parterna återinför en regel om ersättning vid plikt-
tjänstgöring i samband med repetitionsutbildning. 
 
Förlängd uppsägningstid vid egen uppsägning efter 
4 års anställningstid. Då blir uppsägningstiden 3 
månader. Regeln börjar gälla 1 juni 2017. 
 
Skriftlig bekräftelse av en anställning ska ske senast 
då anställningen tillträds. 
 
Möjlighet till tjänstledighet för att pröva annat 
arbete i rehabiliteringssyfte i upp till sex månader 
införs i avtalet. 
 
Ny text i arbetstidsavtalet införs som avser en dia-
log om förväntningar på tillgänglighet ur ett ar-
betsmiljö- och hälsoperspektiv. 
 

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 förtroen-

devalda. Om företaget har kollektivavtal gäller 

förtroendemannalagen som ger de fackliga företrä-

darna 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. 

 


