
 

 

   

 

 

 
 

Av avtalets tre lönemodeller används oftast 

”centralt löneavtal” och ”centralt löneavtal med lö-

neöversyn” 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 
 
 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 

för löneökningar: 

 
 
 

 

Vid lönerevisionstillfället gäller även löneöversyn. 

Den är inte siffersatt i avtalet, men utfallet de sen-
aste åren har i vart fall uppgått till 0,5 procent för 
identiska individer.  

Om de lokala parterna inte kommer överens om annat, 

ska lägsta löneökning vara: 

 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-

ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 

 
 
 

 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman med ett års anställningstid i företaget 
lägst uppgå till: 
 

 
 
 



 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för del-

tidspension. Under avtalsperioden gör arbetsgivaren 

en kompletterande avsättning till ITP på ytterligare 

0,2 procent 2017 och 0,3 procent 2019 till indivi-

dens tjänstepension. Därefter följs avsättningsnivå-

erna för märkessättande avtal inom industrin. 

 

Det innebär att det sammanlagda värdet av indivi-

dens kompletterande avsättningar har höjts från 0,2 

och är 0,4 procent per 2017-05-01 och 0,7 procent 

per 2019-05-01. 

 

Målet är att fortsätta utöka avsättningarna till 2 pro-

cent i kommande avtalsrörelser. 

Överenskommelsen ger tjänstemannen möjlighet att 

efter överenskommelse med sin arbetsgivare från 

62 års ålder börja gå ner i arbetstid. 

Nya regler införs fr. o. m 1 november 2017 avse-

ende visstidsanställningar, bl.a. införs en konverte-

ringsregel som innebär att ett vikariat eller en avta-

lad visstidsanställning övergår till en tillsvidarean-

ställning efter 36 månader. 

 

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 fack-

ligt arbete på betald arbetstid.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 

det går till att bilda en Unionenklubb. 

Där det saknas klubb har den anställde möjlighet att be-

gära förhandling om ny lön senast, den 19 mars 2019. 

Arbetsgivaren ska senast inom 14 dagar efter det 

lämna meddelande om den nya lön som avses utgå. 

Tjänstemannen har rätt att senast inom 14 dagar begära 

förhandling. Vid förhandlingen kan tjänstemannen bi-

trädas av regional ombudsman. 


