
 

 

   

 

 

 
 

Löneökningar 
Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 

fasta på att en lokal löneprocess ska genomföras. 

En viktig beståndsdel i processen är att lönesamtal 

ska hållas med varje medarbetare där den individu-

ella prestationen ska diskuteras. De siffror som 

anger löneutrymmet i avtalet ska först användas om 

parterna lokalt inte kommer överens om en löneök-

ningsnivå för företaget.  

 

Om lokala parter inte blir överens i den lokala för-

handlingen ska ett minsta löneökningsutrymme 

samt revisionsdatum för Unionens medlemmar 

vara: 

 2 % per 2017-04-01 

 1,8 % per 2018-04-01 

 2,3 % per 2019-04-01 

 

Om ditt företag vid införandet av flexpension i 

tjänstesektorn utlovat kompensation till den som 

avstår avsättning till flexpension med motsvarande 

nivå som lönepåslag istället är det viktigt att säker-

ställa att en sådan kompensation inte finansieras av 

eller på annat sätt påverkar avtalat löneutrymme. 

De medarbetare som får låg eller ingen lönehöjning 

alls har rätt till en åtgärdsgaranti. Det ska då tas 

fram en individuell åtgärdsplan som tar fasta på att 

komma tillrätta med vad som orsakat den dåliga 

löneutvecklingen. Exempelvis kan den innebära ut-

bildning, uppföljningar och annat stöd för individen. 

Lägsta månadslöner 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 

 17 702 kronor fr.o.m. 2017-04-01 

 18 021 kronor fr.o.m. 2018-04-01 

 18 435 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-

ningstid i företaget ska månadslönen för heltidstjänst 

uppgå till lägst:  

 18 936 kronor fr.o.m. 2017-04-01 

 19 277 kronor fr.o.m. 2018-04-01 

 19 720 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

Flexpension finns på avtalsområdet från och med den 1 

november 2017. Avsättningen i form av flexpensions-

premien är per den 1 april 2018 0,2 % vilket innebär 

att den totala avsättningen uppgår till 0,4 %. Målsätt-

ningen är att bygga ut flexpensionspremien till 2 % 

utöver nuvarande avsättningar till din tjänstepension.  

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 

arbetsgivare som en kompletterande pensionspremie 

till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  



 

Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid i 

pensioneringssyfte gäller från 62 års ålder. 

Tillsvidareanställning är huvudregel och det som 

gäller om man inte kommit överens om annat. Man 

kan ha ett vikariat eller en avtalad visstidsanställ-

ning i sammanlagt max 36 månader under en 

femårsperiod, om detta överstigs går anställningen 

automatiskt över i en tillsvidareanställning. Alla 

anställningsdagar som vikarie eller i avtalad visstid 

räknas. Gällande avtalad visstid är huvudregeln att 

den ska omfatta en minsta anställningstid om sju 

dagar. 

Regleringen av beredskap innebär att det finns tre 

olika typer av beredskapstjänst (A, B och C) med 

olika ersättningsnivåer. Allt arbetad tid ersätts och 

man har även kommit överens om miniminivåer 

kopplat till typ av beredskapstjänst. Avtalet inne-

håller även riktlinjer för inställelsetider. 

Under avtalsförhandlingarna 2017 enades parterna 

om en justering av förhandlingsordningen gällande 

tidsfristerna för att begära central förhandling om 

ogiltighetsförhandlingar. Den nya formuleringen 

lyder: 

Central förhandling 
Efter avslutad lokal förhandling ska den part som 

påkallat den lokala förhandlingen och som vill 

fullfölja ärendet hänskjuta frågan till central för-

handling.  

 

Begäran om central förhandling ska vara skriftlig 

och göras hos motpartens organisation inom föl-

jande tider från den dag då den lokala förhandling-

en avslutats; 

1. inom två veckor vid tvisteförhandling som 

gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en 

uppsägning eller ett avskedande eller för-

klaring att visstidsanställning är otillåten 

och att anställningen ska gälla tills vidare 

och 

2. inom två månader i övriga rättstvister 

 

Tidsfristerna för att begära central förhandling om 

ogiltighet eller förklaring att visstidsanställning är 

otillåten och ska förklaras tillsvidare har alltså för-

kortats, vilket innebär att vi måste vara mer uppmärk-

samma när sådana förhandlingar avslutas så att med-

lemmarna inte lider rättsförluster.  

 

Det är därför viktigt att klubbar hör av sig till Unionen 

vid denna typ av förhandlingar så att man säkerställer 

att fristerna upprätthålls. Försummas detta förlorar 

parten rätten till förhandling. 

 

Reglering gällande den kortare fristen vid träder i kraft 

1 april 2018. 

Parterna har påbörjat ett gemensamt arbete med  fyra 

arbetsgrupper som ska arbeta under avtalsperioden. 

Arbetsgrupp individuella och lokala överenskom-

melser, Arbetsgrupp arbetstid, Arbetsgrupp ar-

betsmiljö och Arbetsgrupp fackligt förtroende-

valda. Arbetets målsättning är att ge förslag på 

nya/ändrade kollektivavtalsregleringar och/eller andra 

åtgärder/aktiviteter och förslag på tidpunkt för dessa. 

Arbetet har inletts med ett gemensamt kunskapssemi-

narium om branschen under november månad och ett 

antal företagsbesök genförda under hösten och vintern, 

för att parterna ska bilda sig en uppfattning om eventu-

ella behov av avtalsförändringar, eller avsaknad av 

sådant behov. Arbetet fortsätter med målsättning av 

slutföras 2018. 

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på 

arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar fram de 

lokala avtalen som kan utgå ifrån det centrala avtalet. 

Det bästa sättet att påverka klubbens arbete är att delta 

på de medlemsmöten som klubben arrangerar.  

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 

med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis 

möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, 

koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 

idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 

verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-

lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 

som har valts kallas förtroendevalda. När företaget har 

kollektivavtal gäller förtroendemannalagen som ger de 

fackliga företrädarna 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. 


