
 

 

   

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 
 

 
 
 

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

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltids-
anställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 
 

 
 
 

Ytterligare avsättning till flexpension kommer att gö-

ras.  

 0,2 procent 1 april 2017  
 0,3 procent 1 april 2019 

 
Sedan tidigare finns 1,3 procent som samlat värde på 
avsättning till flexpension.  
 
 

 
Under avtalsperioden har följande grupper tillsats. 

 Arbetsmiljö 
Arbetsmiljöfrågan har under året bedrivits i 
två separata arbetsgrupper. I den första som 
utöver Unionen består av representanter från 
Livsmedelsarbetareförbundet och Livsme-
delsföretagen har vi tagit fram en bilderbok 
med titeln ”Jobba säkert inom slakteri- och 
charkbranschen”. Denna förväntas lämna 
tryckeriet under mars 2018. Den andra arbets-
gruppen består utöver Unionen av Sveriges 
Ingenjörer, Ledarna och Livsmedelsföretagen. 
I denna grupp har vi planerat in ett antal före-
tagsbesök som kommer att genomföras under 
2018. Syftet med dessa är att finna och sprida 
goda exempel på hur man kan arbeta med 
tjänstemännens arbetsmiljöfrågor. 
 

 Lön 
I denna arbetsgrupp har vi tillsammans med 
Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Livsmedels-
företagen planerat och genomfört partsge-



 

mensamma löneseminarier i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. 

 
 

 Arbetstid 
Detta arbete kommer att inledas under året. 

 Ny förhandlingsordning trädde i kraft 1 
juni 2017 

 Möjligheten att avbryta tidsbegränsade an-
ställningar de första sex månaderna har in-
förts på området. Omfattar endast träffade 
anställningar efter den 1 april 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. 

 


