
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A v t a l  2 0 1 7 :  A v t a l s o m r å d e  L i v s m e d e l s f ö r e t a g e n  

Nya avtalet 2017-04-01 – 2020-03-31  
Unionen har tecknat ett treårigt avtal för ditt avtalsområde. Avtalet ger förutsättningar för fortsatta reallöneök-
ningar och utöver löneökningarna sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension. Det tredje av-
talsåret är uppsägningsbart. 

Din lön  

Löneökningar 
Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

• 2,0 procent per 2017-04-01 
• 2,0 procent per 2018-04-01 
• 2,0 procent per 2019-04-01 

Lägsta löneökning och individgaranti 
Om de lokala parterna inte kommer överens om 
annat, ska lägsta löneökning vara: 

• 290 kronor från 1 april 2017 
• 290 kronor från 1 april 2018 
• 290 kronor från 1 april 2019 

Lägsta månadslöner 
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltids-
anställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst: 

• 18 825 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 19 202 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 19 586 kronor from 2019-04-01 

 

 

 

 

 

 

 

Flexpension/deltidspension 

Ytterligare avsättning till flexpension kommer att gö-
ras.  

• 0,2 procent 1 april 2017  
• 0,3 procent 1 april 2019 

 
Sedan tidigare finns 1,3 procent som samlat värde på 
avsättning till flexpension.  
 
 
Arbetsgrupper 
 
Under avtalsperioden kommer följande grupper tillsät-
tas. 

• Arbetsmiljö 
• Lön 
• Arbetstid 

 
Övrigt 

• Ny förhandlingsordning träder i kraft 1 juni 
2017 

• Möjligheten att avbryta tidsbegränsade an-
ställningar de första sex månaderna kommer 
att införas på området. Omfattar endast träf-
fade anställningar efter den 1 april 2017 

 

 

   



 

Vad gäller för mig som har klubb på arbets-
platsen  

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.  

 

Vad gäller för mig som saknar klubb på ar-
betsplatsen 

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 
deras företrädare. De som har valts kallas förtroen-
devalda. Om företaget har kollektivavtal gäller 
förtroendemannalagen som ger de fackliga företrä-
darna 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. 
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