
 

 

   

 

 
 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

Från och med den 1 september 2019 införs en lägst 

lön. Om arbetstagaren senast den 31 augusti 2019 

har fyllt 20 ska lönen uppgå till lägst  

17 500 kronor.  

 

Med arbetstagare som erhållit ingen eller märkbart 

låg löneökning ska särskilda överläggningar föras 

mellan chef och arbetstagare om dennes förutsätt-

ningar för arbetsuppgifterna, behov av kompetens-

höjande åtgärder eller andra ändamålsenliga åtgär-

der.   

 

Från och med den 1 september 2017 höjs OB ersätt-
ningen till 27 kr i timmen, gäller: 
 
Måndag-Fredag från kl 20:00 – 23:30 
 
Samt 
 
Lördag, Söndag samt helgdag från kl 17:00 – 23:30 

Flexpension införs på avtalsområdet från och med den 
1 november 2017 med följande avsättningar under av-
talsperioden: 
 

 
 

 
Premien till flexpension kommer att betalas in månads-
vis av din arbetsgivare som en kompletterande pens-
ionspremie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  
Från 1 november 2017 införs också en förstärkt möjlig-
het att gå ner i arbetstid i pensioneringssyfte från 62 års 
ålder. 
 



 

På avtalsområdet införs från den 1 september lite nya 
regler kring tidsbegränsade anställningar. Det nya 
regelverket innebär att anställning i vikariat och/eller 
allmän visstidsanställning i mer än 36 månader un-
der en femårsperiod, automatiskt övergår i en tillsvi-
dareanställning. Alla anställningsdagar som vikarie 
eller i allmän visstid räknas.  
 
Instruktörer som arbetar högst åtta timmar per vecka 
i genomsnitt kan anställas för viss tid.  

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. Då Unionen blir part i avtalet först 

den 1 september 2017 finns i nuläget inga klubbar. 

För att få ett ökat inflytande och kunna påverka be-

höver Unionen nu påbörja arbetet med att bilda 

klubbar.  

 

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. 

 


