
 

 

   

 

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

det som gällt tidigare, med uppräkning av löneut-

rymmena om de lokala parterna inte enas om annat 

samt individgarantier om de lokala parterna inte enas 

om andra belopp. Dels har vi ett nytt processlöneav-

tal C, som innehåller en mer utvecklad process för 

lönebildningen. I löneavtal C finns också löneök-

ningsutrymmen som kan användas om de lokala par-

terna inte enas om annat. Löneavtal C innehåller inga 

individgarantier. 

 

2017 ska löneavtal B tillämpas. 2018 ska löneavtal 

C tillämpas om inte arbetsgivaren vill fortsätta att 

tillämpa löneavtal B. 2019 är precis som 2018 men 

om lokal Unionenpart (klubb/region) motsätter sig 

tillämpning av löneavtal C så har Unionen efter full-

gjord förhandlingsordning veto i frågan och löneav-

tal B ska tillämpas. 

 

Väljer arbetsgivaren att tillämpa löneavtal C 2018 så 

behöver löneprocessen inför lönerevisionen 2018 

startas upp omgående under 2017, bland annat ge-

nom utvecklingssamtal med fokus framåt för varje 

tjänsteman. 

Under perioden gäller följande löneökningar om de lo-
kala parterna inte enas om annat: 

 2,0 procent per 2017-06-01 

 1,8 procent per 2018-06-01 

 2,3 procent per 2019-06-01 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kronor för 
de fall de lokala parterna inte enas om annat, de är då: 

 200 kronor från 1 juni 2017 

 190 kronor från 1 juni 2018 

 200 kronor från 1 juni 2019 

 

Löneavtal C, som börjar gälla 1 juni 2018, innehåller 

ingen siffersatt individgaranti men det finns en regle-

ring om att en åtgärdsplan ska tas fram för den tjänste-

man som får ingen eller märkbart låg löneökning som 

beror på en inte fullgod arbetsinsats. Det kan ske i un-

dantagsfall och en åtgärdsplan ska i så fall tas fram till-

sammans med tjänstemannen. Den ska dokumenteras 

och följas upp så att situationen inte återuppstår. 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

 
 
 



 

Från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare 
varje månad avsätta 0,2 % av din månadslön till flex-
pension. Från och med 1 juni 2018 ska avsättningen 
göras med 0,4 % av din månadslön till flexpens-
ionen. Den som fyllt 62 år får också en förstärkt möj-
lighet att arbeta deltid. 

En ny reglering av beredskap träder ikraft den 1 juni 
2017. Om behov finns av beredskap i verksamheten 
är det viktigt att fördela den på många tjänstemän så 
att ingen enskild tjänsteman belastas för mycket av 
beredskap. 

Parterna har tillsatt en arbetsgrupp som under avtal-
sperioden ska arbeta med bl.a. följande: 

- Följa utvecklingen och tillämpningen av de 
båda löneavtalen 

- Göra en översyn av löneavtal B 
- Finna former som mer aktivt stödjer löne-

processerna i företagen för att på ett bättre 
sätt öka nöjdheten hos medarbetare och på 
ett tydligare sätt se kopplingen mellan pre-
station och lön. Detta bland annat genom att 
medarbetarna ska veta varför de har en viss 
lön och vad de kan göra för att öka den-
samma. 

Parterna har träffat överenskommelse om att avtals-
periodens tredje år är uppsägningsbart. Förutsätt-
ningen är att de märkessättande förbunden inom in-
dustrin säger upp sina avtal det tredje avtalsåret. 
 
 

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 arbetsplat-

sen väljer medlemmarna vilka som ska vara deras före-

trädare. De som har valts kallas förtroendevalda. Om 

företaget har kollektivavtal gäller förtroendemannala-

gen 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. 

 


