
 

 

   

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om 
andra tidpunkter gäller följande datum för genomfö-
randet av lönerevisionerna samt de procentsatser 
som står till förfogande för löneökningar: 

 
 
 

Om de lokala parterna inte kommer överens om an-
nat, 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 an-
ställningstid ska månadslönen för heltidstjänst för 
motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 18 
590 kr, 18 961 kr respektive 19 341 kr. 

 

Vid företaget bildas, det första avtalsåret, en lönepott 
om 1,5 procent av lönesumman för Unionens medlem-
mar. Potten ska fördelas vid en lokal lönerevision. 
Andra och tredje avtalsåren är lönepotten 1,5 respektive 
1,5 procent. 

I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna 
också gemensamt göra en strukturöversyn. Syftet med 
översynen är att antingen behålla eller skapa en löne-
struktur som motsvarar de löneprinciper som står i löne-
avtalet.  

Det totala löneutrymmet (lönepott + översyn av löne-
struktur), vilket ska fördelas på individuella löneök-
ningar, beräknas uppgå till 2,0, 2,0 respektive 2,0 pro-
cent för respektive avtalsår. 
 



 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 

arbetsgivaren en kompletterande avsättning till in-

dividens tjänstepension, ITP. Avsättningen är sedan 

tidigare 0,8 procent och tillförs ytterligare avsätt-

ningar enligt neda; 

 
 
 

 
Från och med 2019-06-01 uppgår den sammanlagda 
kompletterande avsättningen till 1,3 procent. Den 
som fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att 
arbeta deltid. 
 

Målsättningen är att fortsätta att utöka avsättningar 

i kommande avtalsrörelser. 

En arbetsgrupp inom Industriarbetsgivarna påbör-
jade under 2013 med att se över villkoren vid ut-
landsresa inom de olika avtalsområdena. SVEMEK 
är inte part i gruppen men kommer att följa dess ar-
bete.  

För dig som har Unionenklubb på arbetsplatsen, så han-
terar klubben alla förhandlingar och typer av inflytan-
defrågor på arbetsplatsen. Det är Unionenklubben 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.  
 
Unionenklubben på din arbetsplats kan hjälpa dig med 
information och coachning när det gäller ditt lönesam-
tal. 
 
Unionenklubben förhandlar även om hur det centrala lö-
neavtalet ska fungera på din arbetsplats. Unionenklub-
bens uppgift är att: 

 bevaka att ramarna i det centrala löneavtalet 

följs, 

 tillsammans med din arbetsgivare anpassa 

processen för hur löner sätts och lönekriterier 

tas fram, 

 förhandla om ytterligare löneutrymme till in-

dividuella löneökningar,  

 och att stärka ditt inflytande över hur lönerna 

sätts 
 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara med 
och påverka på arbetsplatsen. Du får exempelvis möj-
lighet att medverka och påverka vid förhandlingar, koll 
på företagets framtidsplaner, och kan bidra med idéer 
och förslag på förändringar och förbättringar i verksam-
heten.  
 
När det gäller lön så behöver du själv bevaka att löne-
avtalet följs. 
 
Kontakta gärna Unionens fackliga rådgivning för att få 

hjälp med att tolka löneavtalet och att förbereda dig in-

för lönesamtalet. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


