
 

 

   

 

Om inte annat överenskommits med lokal Unionen-

part (klubb/region), ska er arbetsgivare under avtal-

sperioden öka den totala kollektiva lönesumman 

med nedan procentsats för tjänstemän vid företaget 

som har rätt att ingå i respektive års lönerevision.

 

 

 
 
Om ditt företag vid införandet av flexpension utlo-
vat kompensation till den som avstår avsättning 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. 

Löneavtalet saknar en siffersatt individgaranti (en 

garanterad minsta löneökning för den enskilde).  

Individgarantin är istället reglerad som så att om en 

tjänsteman får ingen eller märkbart låg löneökning, 

ska det (i normalfallet) bero på att denne inte anses 

ha gjort en fullgod arbetsinsats. Sådan bedömning 

torde utgöra undantagsfall och en åtgärdsplan ska 

då tas fram tillsammans med tjänstemannen och 

dokumenteras samt följas upp löpande fram till 

nästa revision. Målet är att undvika att situationen  

 

 

 

med utebliven eller ringa löneökning inte återupprepas. 

Den så kallade lägstalönen har avtalats fram som ett 

skydd (en lägsta lönenivå) främst för den som är helt 

ny på arbetsmarknaden. Avtalet säger därför att efter 

respektive lönerevision ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till absolut 

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 

Arbetsgivaren är skyldig att förhålla sig till en utveck-

lad process för lönebildningen, detta såväl i förhål-

lande till dig som enskild medlem som till eventuell 

lokal Unionen-klubb eller Unionen-arbetsplatsombud 

med löneförhandlingsmandat (om detta finns på din 

arbetsplats). Gentemot dig som enskild ska arbetsgiva-

ren hålla individuella utvecklings- och lönesamtal. 

Letar du upp ditt kollektivavtal på Unionens hemsida, 

finns i löneavtalet en närmare beskrivning av vad re-

spektive samtal bör innehålla och vilka ytterligar löne-

principer som finns.



 

Så kallad flexpension finns på avtalsområdet från 

och med den 1 november 2017. Dess stora värde 

ligger i en successiv ökning av företagens inbetal-

ningar till din individuella tjänstepension. Den 

första ökningen görs retroaktivt från just 1/11-17, 

nästa ökning sker nu 1/4-2018, en tredje sker 2020. 

Dessa tre höjningar, tillsammans med ytterligare 

höjningar som ska avtalas fram under åren därefter, 

kommer innebära en mycket nödvändig förstärk-

ning av våra framtida tjänstepensioner. Målet är att 

avsättningarna successivt ska öka till 2% mer än 

den nuvarande nivån framöver. Detta tillskott är 

viktigt för din ekonomi som framtida pensionär 

eftersom den pension du får från staten (Allmän 

pension) sjunkit och befaras fortsätta sjunka.  

 

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 

arbetsgivare som en kompletterande pensionspre-

mie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK). Den som 

fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta 

deltid. 

En ny reglering av beredskap (om du ska vara be-

redd att avbryta din fritid för att med kort varsel gå 

in och jobba) trädde i kraft 1 november 2017.  

Om behov finns av beredskap i verksamheten är det 

viktigt att fördela den på många tjänstemän så att 

ingen enskild belastas för mycket av beredskap.  

Du bör inte ha beredskap tätare än var femte vecka.

 

Tillsvidareanställning är fortfarande den huvudsak-
liga anställningsformen. Sedan 1 november 2017 
finns även möjlighet för arbetsgivaren att anställa 
tjänstemän i en ny anställningsform som heter Av-
talad visstid. Om du framöver varit anställd sam-
manlagt 36 månader (under en femårsperiod) på 
Avtalad Visstid eller i Vikariat som påbörjats 1 
november eller senare, övergår anställningen till en 
tillsvidareanställning. 
 
Notera att en tidsbegränsad anställning kan avbrytas 
i förtid inom de första 6 månaderna vid företaget, 
detta utan att arbetsgivaren behöver ange några skäl 
för det (jämför med prövotid vid provanställning). 
Du och arbetsgivaren kan dock skriftligen komma 
överens om att ett förtida avbrytande ej är möjligt. 
Sådan överenskommelse blir särskilt viktig att be-
gära av arbetsgivaren om du haft/har en tidigare 
anställning inom samma företag/koncern och den 
nya visstidsanställningen du erbjuds är i en befatt-
ning som ej liknar den (eller dem) du haft tidigare. 

Tänk på att lönekartläggning ska göras varje år. 

 

Du som planerar att vara föräldraledig under somma-

ren bör meddela arbetsgivaren detta i samband med 

semesterplaneringen, i regel senast 1 mars. 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Med klubb på ar-

betsplatsen väljer ni medlemmar vilka kollegor som 

ska vara era företrädare lokalt på företaget. Därigenom 

får ni exempelvis en unik möjlighet att medverka och 

påverka vid såväl löneförhandlingar som förhandlingar 

kring företagets framtidsplaner, och kan där bidra med 

idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 

verksamheten. Om företaget har kollektivavtal gäller 

förtroendemannalagen som ger den som är fackligt 

företrädarna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna 

sig åt fackligt arbete på betald arbetstid.  

 

För dig som har Unionenklubb som ”lokal part” på 

arbetsplatsen, innebär detta alltså att klubbstyrelsen 

som ni gemensamt valt fram, hanterar alla förhand-

lingar och typer av inflytandefrågor på arbetsplatsen. 

Det är även klubben som förhandlar fram eventuella 

lokala kollektivavtal som kan utgöra förbättringar 

utöver det centrala kollektivavtalet.  

 

För dig som fortfarande saknar lokal klubb eller förtro-

endevalda på arbetsplatsen – ta gärna kontakt med oss 

på Unionen 0770-870 870. Läs gärna också mer på  

www.unionen.se/fortroendevald/klubb om hur det går 

till att bilda en Unionenklubb. 

 

http://www.unionen.se/fortroendevald/klubb

