
 

   

 

Löneavtalet är ett processlöneavtal och tar fasta på 
att en lokal process om lönerna ska genomföras. I 
processen ingår bl.a. att överlägga om förutsätt-
ningarna för den lokala lönebildningen genom att 
diskutera de ekonomiska förutsättningarna, den 
övergripande lönestrukturen och framtida kompe-
tensbehovet i företaget. Överenskommelse ska 
träffas mellan företaget och Unionenklubben om 
kriterierna för lönesättningen. 

Både utvecklingssamtalet och lönesamtalet ska 
hållas årligen mellan den lönesättande chefen och 
tjänstemannen. Dialogen mellan chef och medarbe-
tare bör behandla aktuella arbetsuppgifter, arbetssi-
tuationen, utvecklingsmöjligheter, kompetenskrav 
och uppnådda resultat i förhållande till satta mål 
med koppling till individuell löneutveckling. 

För att säkerställa att föräldralediga tjänstemän inte 

missgynnas eller diskrimineras i samband med 

lönerevisionen har ny avtalstext tillförts löneavtalet. 
 
Föräldralediga ska normalt omfattas av lönerevis-
ionen med utgångspunkt i tjänstemannens troliga 
utveckling i aktuell befattning som om tjänsteman-
nen inte hade varit tjänstledig.  

Om de lokala parterna trots intentionerna i detta 
löneavtal inte kan enas om lönerna för avtalspe-
rioden, ökas lönesumman för de Unionenmedlem- 

 
mar vid företaget som omfattas av lönerevisionen med: 

 
 
 

Lokala parter kan träffa överenskommelse om annat 
lönerevisionsdatum.  

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 
ska lägsta löneökning vara: 

 
 
 

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

 
 
 

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-
ningstid i företaget ska månadslönen uppgå till lägst 
18 827, 19 204 respektive 19 588 kronor efter genom-
förda lönerevisioner. 

Inför förhandlingar om löner ska de lokala parterna 
enligt löneavtalet analysera om det förekommer osak-
liga och diskriminerande löneskillnader för Unionens 



 

medlemmar. Framgår det av denna analys att osak-
liga skillnader finns i företaget ska dessa justeras. 

Överenskommelse har träffats med IKEM om att 
ytterligare avsättning med 0,5 procent ska göras till 
de system för flexpension/deltidspension som par-
terna tidigare träffat överenskommelse om.   
 

Ett nytt regelverk för föräldralön har införts som 
gör det möjligt att dela upp föräldraledigheten med 
föräldralönetillägg i minst tre perioder per kalen-
derår. Intermittent föräldraledighet då tjänsteman-
nen växelvis arbetar respektive är föräldraledig 
räknas som en period. 
 
Föräldralönetillägget utbetalas fortlöpande under 
föräldraledighetsperioden utan krav på återgång i 
arbetet efter föräldraledigheten. 
  
För de tjänstemän som varit anställda mer än två år 
sker en utökning av föräldralönen med en månad 
från tre till fyra månader.   

Ett nytt regelverk för tidsbegränsade anställningar 
kommer att gälla för de anställningsavtal som träf-
fas efter den 31 maj 2017. En anställning gäller tills 
vidare om inte arbetsgivaren och tjänstemannen har 
kommit överens om att anställningen ska vara tids-
begränsad. 
 
Vid tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren 
underrätta Unionenklubben. Avtal om tidsbegrän-
sad anställning ska ske skriftligen. 
 
På de arbetsplatser där det finns Unionenklubb 
måste arbetsgivaren träffa överenskommelse med 
klubben för att det ska vara möjligt att anställa en 
tjänsteman under kortare tid än en månad eller 
längre tid än 24 månader. 
 
På de arbetsplatser där det inte finns Unionenklubb 
behöver arbetsgivaren träffa överenskommelse med 
Unionens regionkontor för att det ska vara möjligt 
att anställa en tjänsteman under kortare tid än en 
månad. Om arbetsgivaren har behov av att anställa 
en tjänsteman tidsbegränsat under längre tid än 24 
månader ska Unionens regionkontor underrättas. 
Om arbetsgivaren missbrukar möjligheten att an-
ställa tidsbegränsat ska överenskommelse med 
Unionens regionkontor träffas vid tidsbegränsade 
anställningar längre tid än 24 månader. 
 

Tjänstemannen kan under de första sex månaderna 
under en tidsbegränsad anställning få anställningen att 
upphöra genom att underrätta arbetsgivaren. Efter att 
det har gått sex månader kan tjänstemannen alltid få 
den tidsbegränsade anställningen att upphöra i förtid 
genom uppsägning. 
 
Arbetsgivaren kan under de första sex månaderna 
under en tidsbegränsad anställning få anställningen att 
upphöra genom att underrätta tjänstemannen och Un-
ionenklubben. Efter att det har gått sex månader krävs 
det saklig grund för att det ska vara möjligt för arbets-
givaren att i förtid avsluta en tidsbegränsad anställning. 

Flera förändringar har gjorts som berör situationen då 
en arbetsgivare träffar överenskommelse med en tjäns-
teman om att denne istället för övertidsersättning får 
högre lön och/eller fler semesterdagar. 
 
Det förutsätter att arbetsgivaren och tjänstemannen 

inför en överenskommelse om annan ersättning för 

övertidsarbete gör en bedömning av befattningens 

karaktär och/eller den mängd arbete som kan förväntas 

att tjänstemannen har att utföra samt att de anpassar 

kompensationen i form av lön och/eller semester till 

den bedömningen. Särskilt inför en nyanställning är 

det viktigt att en överenskommelse föregås av en sådan 

bedömning. Vid behov kan den anställde vända sig till 

sin fackliga organisation för diskussion om bedöm-

ning.  
 
Under de första sex månaderna av en tidsbegränsad 
anställning är det i fall där tjänstemannen är oprövad 
på arbetsmarknaden inte lämpligt att träffa överens-
kommelse om annan ersättning för övertidsarbete. 
 
Överenskommelse om annan ersättning för övertidsar-
bete innebär inte att arbetsgivaren avhänder sig i an-
svaret för att omfattningen av tjänstemannens arbetstid 
hålls på en rimlig nivå. En överenskommelse innebär 
inte heller att tjänstemannen får en utökad skyldighet 
att arbeta utöver det ordinarie arbetstidsmåttet enligt 
kollektivavtalet. 
 
Underrättelse ska ske till Unionenklubben när över-
enskommelse med tjänstemannen sker om annan er-
sättning för övertidsarbete och inte efteråt. 

Ny avtalstext om hur restid bör planeras för att den inte 
oskäligt ska belasta tjänstemannen.  
 
I det fall arbetsgivaren har träffat en överenskommelse 
med en tjänsteman om att denne inte ska omfattas av 
arbetstidsavtalets skyddsregler kan inte arbetsgivaren 
befrias från ansvaret för arbetsmiljöfaktorer och till-
lämpningen av bl.a. Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
organisatorisk och social arbetsmiljö. 



 

Unionen och IKEM har kommit överens om att 
utarbeta en gemensam rekommendation för till-
lämpningen av reglerna i avtalet om allmänna vill-
kor som gäller överenskommelse om högre lön 
och/eller längre semester istället för övertidskom-
pensation samt för tillämpningen av reglerna om att 
tjänstemannen ska vara undantagen skyddsreglerna 
i arbetstidsavtalet. 

Unionen och IKEM har kommit överens om att 

tillsätta en arbetsgrupp med uppdraget att uppdatera 

det partsgemensamma informationsmaterialet om 

lönekartläggning och analys med anledning av 

ändrad lagstiftning. 

Unionen och IKEM har kommit överens om att 
tillsätta en gemensam arbetsgrupp med uppdrag att 
utarbeta en gemensam kommentarstext till det nya 
regelverket för tidsbegränsade anställningar. 

Unionen och IKEM har kommit överens om en ny 
förhandlingsordning som börjar gälla den 1 sep-
tember 2017. 

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. 

 
 


