
 

 

   

 

 

 
 

Från och med 2017 har vi dels Löneavtal B, som är 

det gamla välkända löneavtalet med individgaranti 

definierad i kronor, dels har vi också Löneavtal C, 

som innehåller en mer utvecklad process för löne-

bildningen. Löneavtal C anger samma löneöknings-

utrymme som Löneavtal B.  

 

Väljer klubben och arbetsgivaren att tillämpa 

Löneavtal C 2019 så behöver löneprocessen inför 

lönerevisionen 2019 vara igång eller startas om-

gående, bland annat genom utvecklingssamtal 

med fokus framåt för varje tjänsteman. 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 
 
 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kro-

nor: 200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 

kronor 2019. 

 

I Löneavtal C, som innehåller en mer utvecklad 

process för lönebildningen, är individgarantin regle-

rad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart 

låg löneökning ska det bero på att denna inte gjort 

en fullgod arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall  

 

 

och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans 

med tjänstemannen. Den ska dokumenteras och följas 

upp så att situationen inte återupprepas. 

Efter lönehöjningen ska månadslönen för heltidsan-

ställd Unionenmedlem vara lägst:  

 
 
 
 

Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på ar-
betsmarknaden. Enligt lönestatistik är de vanligaste lö-
nerna i mediebranschen ca 30 000-45 000 kr per må-
nad. 

 

Unionen har, tillsammans med SACO-förbunden och 
arbetsgivarorganisationen Almega, nyligen tagit fram 
flera bra stödmaterial. Ett av materialen riktar sig di-
rekt till lönesamtal mellan chef och medarbetare. Det 
finns även nytt partsgemensamt material kring jäm-
ställdhet som också berör lönefrågor. Du kommer 
inom kort hitta materialen på vår hemsida (på samma 
ställe som du hittar ditt kollektivavtal). Du kan även 
fråga din arbetsgivare. 

 



 

 

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 % vil-

ket innebär att den totala avsättningen uppgår till 

0,4 %. Målsättningen är att bygga ut flexpensions-

premien till 2 % utöver nuvarande avsättningar till 

din tjänstepension.  

Premien till flexpension betalas in månadsvis av din 

arbetsgivare som en kompletterande pensionspre-

mie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK). 

 

 

 


