
 

 

   

 

 

 
 

Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 

fasta på att en lokal process ska förhandlas och ge-

nomföras i syfte att skapa inflytande över lönerna för 

såväl Unionenklubben som för de enskilda medlem-

marna. Viktiga beståndsdelar i processen är dels att 

Unionenklubben och arbetsgivaren inledningsvis 

ska komma överens om prioriteringar och vilket eko-

nomiska utrymmet det finns för löneökningar, och 

dels att lönesamtal ska genomföras mellan chef och 

medarbetare. Efter genomförda lönesamtal ska för-

handling ske för att slutföra lönerevisionen.  

De siffror som finns i det centrala löneavtalet kan an-

vändas om Unionen-klubben och arbetsgivaren inte 

enas om annat. Dessa siffror, samt att lönesamtal ska 

hållas, gäller självklart även för medlemmar utan lo-

kal Unionenklubb.  

Om lokala parter inte blir överens om annat gäller för 

avtalsperioden att löneökningsutrymmet för Union-

ens medlemmar är 6 procent för hela avtalsperioden. 

Värdet ska delas per år och utgör då per lönerevision 

2 procent, det finns också viss möjlighet för arbets-

givaren att vikta mellan åren. 

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 

ska en avstämning av tjänstemannens löneutveckling 

ske, och då uppgå till lägst: 

 

 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 
 
 

För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-

ningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsva-

rande perioder som ovan uppgå till lägst 18 768 kr, 

19 143 kr respektive 19 526 kr. 

Eftersom vi har en ny konstruktion av löneavtal på om-

rådet sedan 2016 kommer Unionen och Teknikarbets-

givarna utöver egna utbildningar och material, också 

att genomföra extra partsgemensamma informa-tions- 

och utbildningsinsatser under avtalsperioden.  



 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 

arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP 

på ytterligare 0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent 

för 2019 till individens tjänstepension. Tidigare av-

talade avsättningar till flexpension uppgår till 0,8 %.  

Det nya sammanlagda värdet av individens komplet-

terande avsättningar blir därmed 1,3 procent vid av-

talsperiodens utgång. 

Vissa justeringar av reglerna om visstidsanställ-

ningar har gjorts i avtalet. Arbetsgivare och tjänste-

man kan träffa avtal om visstidsanställning om 

minst en månad och högst 24 månaders anställ-

ningstid under en treårsperiod.  

Fram till den tidpunkt tjänstemannen har en sam-

manlagd anställningstid om 6 månader vid företaget 

kan tjänstemannen respektive arbetsgivaren avsluta 

en visstidsanställning genom att skriftligen under-

rätta motparten. Anställningen upphör en månad ef-

ter den skriftliga underrättelsen. 

För företag där man lokalt enats om att tillämpa 

sammanfallande intjänande- och semesterår (dvs att 

semester tjänas in samma år som den tas ut)  har 

parterna kommit fram till en hantering för avdrag.  

Parterna har kommit överens om att erhållen se-

mesterlön vid sammanfallande intjänande- och se-

mesterår, vid anställningens upphörande, kan av-

räknas från såväl semesterersättning som lön om se-

mesterdagarna inte tjänats in. Löneavräkningen får 

dock inte göras om anställningen upphör pga ar-

betsbrist, sjukdom eller att arbetsgivaren åsidosatt 

sina skyldigheter enligt lagen om anställnings-

skydd. 

Vi har enats om att i avtalet införa samma ordning 

som finns i semesterlagen vad gäller beräkning av 

semesterlön för sparade semesterdagar. Semesterlön 

för sparade semesterdagar beräknas i fortsättningen 

efter nuvarande intjänandeårs sysselsättningsgrad. 

Parterna har enats om ett nytt beredskapsavtal som 

bättre beskriver hur beredskapstjänstgöring kan se 

ut med de utmaningar och möjligheter dagens tek-

niska hjälpmedel ger oss. Vi tydliggör i avtalet att 

när en tjänsteman krävs vara tillgänglig för att utföra 

arbete, även om det är på distans och via mobilt verk-

tyg, så ska denna tillgänglighet ersättas. För detta finns 

en ny beredskapsform i avtalet. Vi höjer också ersätt-

ningen för fredagens kväll, så att den likställs och lyfts 

upp till övriga helgens nivåer.

Reglerna avseende föräldralön har gjorts dispositiva 

vilket möjliggör för lokala överenskommelser om ett 

mer flexibelt uttag av föräldralön, t ex i fler perioder 

när det är önskvärt och möjligt. 

Parterna har enats om att under avtalsperioden arbeta 

med att ta fram partsgemensamma kommentarer till 

kollektivavtalet.  

De arbetsgrupper som tillsattes under 2016 för likabe-

handling respektive arbetsmiljö kommer att fortsätta 

sitt arbete. Detta arbete kommer också att resultera i 

användbart material för lokala parter på flertalet områ-

den, som exempelvis en praktisk handledning gällande 

likabehandlingsfrågor som planeras vara klar och spri-

das under 2017.  

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

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på ar-

betsplatsen. Det är klubben som förhandlar fram de lo-

kala avtalen som kan utgå ifrån det centrala avtalet. Det 

bästa sättet att påverka klubbens arbete är att delta på de 

medlemsmöten som klubben arrangerar. Vad gäller lö-

nerevisionen är det klubben som inleder och avslutar 

den förhandlingen, men du har förstås rätt till ett eget 

lönesamtal och att arbetsgivaren tydliggör för dig vad 

din lön grundar sig på och vad du kan göra för att öka 

den. 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara med 

och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis möjlig-

het att medverka och påverka vid förhandlingar, koll på 

företagets framtidsplaner, och kan bidra med idéer och 

förslag på förändringar och förbättringar i verksam-

heten. Med klubb på arbetsplatsen väljer medlemmarna 

vilka som ska vara deras företrädare. De som har valts 

kallas förtroendevalda. När företaget har kollektivavtal 

gäller förtroendemannalagen som ger de fackliga före-

trädarna rätt att utbilda sig för uppdraget och ägna sig åt 

fackligt arbete på betald arbetstid.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb 


