
 

 

   

 

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

Om de lokala parterna inte kommer överens om an-
nat, ska lägsta löneökning vara: 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som den 31 mars fyllt: 

20 år uppgå till lägst 16 902 kr. fr.o.m. 2017-04-01 

24 är uppgå till lägst 19 855 kr. fr.o.m. 2017-04-01 

 

20 år uppgå till lägst 17 240 kr. fr.o.m. 2018-04-01 

24 är uppgå till lägst 20 252 kr. fr.o.m. 2018-04-01 

 

 

20 år uppgå till lägst 17 602 kr. fr.o.m. 2019-04-01 

24 är uppgå till lägst 20 677 kr. fr.o.m. 2019-04-01 

Från och med 1 april 2018 ska din arbetsgivare varje 

månad avsätta 0,2% av din månadslön till flexpension. 

Från 1 april 2019 ska avsättningen göras med 0,4% av 

din månadslön till flexpension. Den som fyllt 62 år får 

också en förstärkt möjlighet att arbeta deltid. 

Tillsvidareanställning är fortfarande den huvudsakliga 
anställningsformen.  
 
Möjlighet finns nu för arbetsgivare att anställa tjänste-
män på enligt nya regler för tidsbegränsade anställ-
ningar som gäller from 2017-09-01: 
  

 för fri visstidsanställning 

 vid vikariat för att ersätta en tjänsteman vid 
dennes ledighet eller frånvaro, eller för att                                                  
upprätthålla en ledigförklarad befattning 

 för viss säsong om arbetsuppgifternas sär-
skilda beskaffenhet föranleder sådan anställ-
ning 

 för förbundstränare, tränare eller lagledare 
inom organisationer med idrottsverksamhet 



 

 för skolungdom och studerande samt vid 
praktikarbete 

 för internationellt biståndsarbete under 
högst fem år. Internationellt biståndsarbete 
definieras enligt Socialförsäkringsbalken 5 
kap 6 §. 

 vid anställning av tjänsteman som har fyllt 
67 år (32 a § LAS) 

 Om man varit anställd sammanlagt 36 må-
nader under en femårsperiod på Vikariat el-
ler Avtalad visstid övergår anställningen till 
en tillsvidare-anställning.  

En ny reglering av beredskap (man är beredd att med 
kort varsel gå in och jobba på sin fritid) träder också 
i kraft 1 september 2017. Om behov finns av bered-
skap i verksamheten är det viktigt att fördela den på 
många tjänstemän så att ingen enskild belastas för 
mycket av beredskap. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 

alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor på ar-

betsplatsen. 

För dig som har klubb eller arbetsplatsombud med 

mandat att förhandla löner gäller att de senast 1 sep-

tember 2017 ska lämna uppgift till arbetsgivaren om 

berörda medlemmar och av dem utsedda representan-

ter. Övriga datum som gäller framgår av förhandlings-

ordningen i löneavtalet. Andra datum gäller för 2018 

och 2019. 

För dig som saknar klubb och arbetsplatsombud gäller 
att du senast den 1 september 2017 ska begära förhand-
ling om ny lön. Övriga datum som gäller framgår av för-
handlingsordningen i löneavtalet. Andra datum gäller 
för 2018 och 2019. 


