
 

 

   

 

 

 
 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 
 
 

Heltidsanställda garanteras, om ej annat överens-

kommes lokalt, lönehöjning med:  

 

 200 kr 1 maj 2017 

 190 kr 1 maj 2018 

 200 kr 1 maj 2019 
 

För deltidsanställd ska beloppet omräknas i proport-

ion till vad deltiden utgör i procent av heltiden. 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till lägst: 

 

 17 170 kronor fr.o.m. 2017-05-01 

 17 479 kronor fr.o.m. 2018-05-01 

 17 881 kronor fr.o.m. 2019-05-01 

 
 

 

 

 

 
Har tjänstemannen fyllt 24 år är motsvarande lägsta 
lön: 

 19 895 kronor fr.o.m. 2017-05-01 

 20 253 kronor fr.o.m. 2018-05-01 

 20 719 kronor fr.o.m. 2019-05-01 

Om ditt företag vid införandet av flexpension i tjänste-

sektorn utlovat kompensation till den som avstår av-

sättning till flexpension med motsvarande nivå som lö-

nepåslag istället är det viktigt att säkerställa att en så-

dan kompensation inte finansieras av eller på annat sätt 

påverkar avtalat löneutrymme. 

Arbetsgivaren ska senast 1 mars 2019 lämna förslag till 

ny höjd lön för varje medlem. 

Förhandling om löneökningarna kan begäras med ar-

betsgivaren senast 15 mars 2019. 

 

Unionen har partsgemensamt (tillsammans med din ar-

betsgivares organisation Almega, samt SACO-förbun-

den), tagit fram ett par nya konkreta stödmaterial kring 

lön. Ett av materialen riktar sig direkt till själva löne-

samtalet mellan chef och medarbetare och innehåller bl 

a vilka faktorer som kan påverka din individuella löne-

ökning. Det finns även ett nytt material kring jäm-

ställdhet. Du hittar materialen på vår hemsida (på 

samma ställe som du hittar ditt kollektivavtal). Ef-

tersom arbetsgivarens organisation också står bakom 

orden, kan du även fråga din arbetsgivare om och hur 



 

de tänkt använda sig av materialet. 

Flexpension finns på avtalsområdet från och med 

den 1 november 2017. Avsättningen i form av flex-

pensionspremien är per den 1 april 2018 0,2 % vilket 

innebär att den totala avsättningen uppgår till 0,4 %. 

Målsättningen är att bygga ut flexpensionspremien 

till 2 % utöver nuvarande avsättningar till din tjäns-

tepension.  

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 

arbetsgivare som en kompletterande pensionspremie 

till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  

Den som fyllt 62 år får också en förstärkt möjlighet 

att arbeta deltid. 

Från 1 maj 2017 gäller nya bestämmelser kring an-

ställningsformer, provanställning samt avbrytande 

av visstidsanställningar. Mer information hittar du i 

”Avtalsnytt om flexpension 2017” på ditt avtalsom-

rådes sida på unionen.se samt under fliken Cirkulär 

med information om det nya avtalet 2017-2020 

(pdf) på samma sida.  

Från och med den 1 januari 2019 ändrades både 

Sjuklönelagen och Socialförsäkringsbalken så att 

den tidigare karensdagen avskaffades. I stället in-

fördes en annan karens som ska vara mer lika för 

alla. I samband med detta behövde därför även kol-

lektivavtalen ändras. Numera gäller att karensav-

drag vid sjukdom görs med ett avdrag som ska mot-

svara 20 % av den genomsnittliga veckoarbetstiden.  

 

Riksdagen har beslutat att taket för sjukpenning-

grundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken 

höjs. Denna höjning från 7,5 till 8 prisbasbelopp, 

började gälla från och med den 1 juli 2018. De för-

måner som omfattas av höjningen av den sjukpen-

ninggrundande inkomsten är sjukpenning, rehabili-

teringspenning, närståendepenning, smittbärarpen-

ning och ersättning från försäkringskassan vid tvist 

om sjuklön. Unionens kollektivavtal, såväl ITP-av-

talet som branschavtalen, har kompletterande sjuk-

lön m.m. som bygger på den allmänna försäkringen. 

Kollektivavtalet har därför anpassats utifrån den 

ändrade lagstiftningen. 

 

Tänk på att lönekartläggning ska göras varje år. 

Under avtalsperioden kommer parterna sitta i olika ar-

betsgrupper där vi bland annat kommer arbeta med 

vikten av väl fungerande lokalt fackligt arbete samt ar-

betsmiljö och tillhörande arbetsmiljöansvar.  

Du som planerar att vara föräldraledig under somma-

ren bör meddela arbetsgivaren detta i samband med se-

mesterplaneringen, i regel senast 1 mars. 

 

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 lönerevisionen är det klubben som inleder 

och avslutar den förhandlingen, men du har rätt till ett 

eget lönesamtal och att arbetsgivaren tydliggör för dig 

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

påverka denna. 

För dig som saknar klubb på arbetsplatsen blir möjlig-

heten till inflytande i anställningsvillkor och att påverka 

t.ex. fördelningen av lönen mindre. 

Alla medarbetare ska dock känna till på vilka grunder 

lönen sätts och hur man kan påverka den egna löneut-

vecklingen samt vilken revisionstidpunkt som gäller vid 

företaget. 

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. Om 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. 

 

https://www.unionen.se/sites/default/files/a-17.35_cirk_bemanningsforetagen_267_2017.pdf
https://www.unionen.se/sites/default/files/a-17.35_cirk_bemanningsforetagen_267_2017.pdf
https://www.unionen.se/sites/default/files/a-17.35_cirk_bemanningsforetagen_267_2017.pdf

