
 

 

   

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

Om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg löne-
ökning ska det bero på att denna inte gjort en full-
god arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall och en 
åtgärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med 
tjänstemannen. Den ska dokumenteras och följas 
upp så att situationen inte återupprepas. 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 20 år uppgå till lägst: 

 17 071 kronor fr.o.m. 2017-06-01 

 17 378 kronor fr.o.m. 2018-06-01 

 17 778 kronor fr.o.m. 2019-06-01 

Har tjänstemannen fyllt 24 år är motsvarande 
lägsta lön: 

 19 779 kronor fr.o.m. 2017-06-01 

 20 135 kronor fr.o.m. 2018-06-01 

 20 598 kronor fr.o.m. 2019-06-01 

 
Tjänstemännen ska senast 25 augusti 2017, 9 mars 2018 
och 8 mars 2019 lämna skriftlig uppgift om vilka med-
lemmar som omfattas av lönerevisionen till arbetsgiva-
ren och vilka förtroendevalda som företräder Unionen-
medlemmarna i löneförhandlingen. 
 
Lokal förhandling ska vara avslutad senast 22 septem-
ber 2017, den 6 april 2018 och den 5 april 2019. 
Begäran om central förhandling påkallas senast 29 sep-
tember 2017, den 13 april 2018 och den 12 april 2019. 
 
Lönegränsen för kompensation för övertidsarbete har 
räknats upp till 46 931 kronor 2017, 47 776 kronor 2018 
och 48 875 kronor 2019. 

Från och med 1 november 2017 ska din arbetsgivare 

varje månad avsätta 0,2% av din månadslön till Flex-

pension. Från 1 juni 2018 ska avsättningen göras med 

0,4% av din månadslön till Flexpension. Den som fyllt 

62 år får också en förstärkt möjlighet att arbeta deltid.  

En ny reglering av beredskap (man är beredd att med 
kort varsel gå in och jobba på sin fritid) träder också i 
kraft 1 november 2017. Om behov finns av beredskap i 
verksamheten är det viktigt att fördela den på många 



 

tjänstemän så att ingen enskild belastas för mycket 
av beredskap. Du bör inte ha beredskap tätare än 
var femte vecka. 

Tänk på att lönekartläggning ska göras varje år. 

Du som planerar att vara föräldraledig under som-
maren bör meddela arbetsgivaren detta i samband 
med semesterplaneringen, i regel senast 1 mars. 
 

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 

fackligt arbete på betald arbetstid.  

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

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 


