
 

 

   

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

1.83 % per 2017-05-01 

2.0 % per 2018-04-01 
2.0 % per 2019-04-01 

60 % av löneförhöjningen läggs generellt som höj-

ning av lönetarifferna i det centrala avtalet och 40 

% fördelas lokalt.  

Tillägg och ersättningar räknas upp med samma 

procent som lönerna respektive år. 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 

arbetsgivaren en kompletterande avsättning till 

individens tjänstepension. Avsättningen är sedan 

tidigare 0,7 procent och tillförs ytterligare avsätt-

ningar enligt nedan; 

 
 
 

 
Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid i 
pensioneringssyfte gäller från 62 års ålder. 

 

§ 5 nytt moment 5.1  

Kompletterande skrivningar om förhandling kring 

stora övertidsuttag. 

 

§ 6 moment 4 

Vid val av pensionsavsättning från arbetstidskontot 

ökas avsättningen med 13 % (tidigare 10 %) 

 

§ 11 

Ny rubrik och ny lydelse i paragrafen om sjuklön. 

Texten har setts över och moderniserats.  

 

§ 18 

Senast samma dag som den skriftliga varningen utfär-

das ska den lokala fackliga organisationen underrättas.  

(Tidigare skulle underrättelse ske en vecka innan.) 

§ 14 moment 2 flyttas till § 15 och blir nytt moment 2. 

 

Arbetsguppen om översyn av kompetensutvecklingsbi-

lagan fortsätter. Den gruppen ska även ta fram riktlin-

jer för en ostörd fritid för arbetstagarna. 

Arbetsgruppen om modernisering av lönebestämmel-

serna och reseersättningarna fortsätter sitt arbete. 



 

Parterna är överens om att de centralt avtalade rese-

ersättningarna kan omförhandlas under löpande 

avtalsperiod. 

 

Detta avtalet är gemensamt med GS-Facket. 
 

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. 

 


