
 

 

   

 

 

 
 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till lägst: 

 
 
 

Partsgemensamt stöd till lokala parter i lönebild-

ningen. Parterna är överens om att partsgemensamt 

se över och utveckla det material som sedan tidigare 

tagits fram för att på ett enkelt sätt beskriva hur lö-

neavtalet är tänkt att tillämpas på företagen. Syftet är 

att tydliggöra och underlätta den lokala löneproces-

sen.  

Arbetsgruppen ska även försöka ta fram material, 

som kan användas vid tillfälle som arbetsgivare/ar-

betstagare själv väljer – t ex i form av film eller 

ppt-presentation. Parterna har ett gemensamt ansvar 

för att arbetet i arbetsgruppen påbörjas. 

Flexpension finns på avtalsområdet från och med den 1 

november 2017. Avsättningen i form av flexpensions-

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

den totala avsättningen uppgår till 0,4 %. Målsättningen 

är att bygga ut flexpensionspremien till 2 % utöver nu-

varande avsättningar till din tjänstepension.  

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din ar-

betsgivare som en kompletterande pensionspremie till 

ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  

Den som fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet att 

arbeta deltid. 

 

 

Arbetsgrupp om arbetstid och ersättning 

Parterna är överens att i en arbetsgrupp, utifrån respek-

tive parts yrkanden, diskutera tidpunkter, ersättnings-

former och ersättningsnivåer för obekväm arbetstid och 

arbetstidens förläggning.  

Kompetensutveckling 

Parterna är ense om att lägga in nedanstående text som 

en anmärkning under punkt 3 i avtalet om kompetensut-

veckling. 

 



 

”Anmärkning 

Parterna konstaterar att för tjänstemän verksamma 

inom farmaci och egenvård är det naturligt att kom-

petensutveckling även sker inom dessa områden.” 

 

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 de-

ras företrädare. De som har valts kallas förtroende-

valda. Om företaget har kollektivavtal gäller förtro-

endemannalagen 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. 

 


