
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A v t a l  2 0 1 7 :  A v t a l s o m r å d e  P e t r o l e u m b r a n s c h e n s  A r b e t s g i v a r f ö r b u n d  

Nya avtalet 2017-05-01 – 2020-04-30  
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 avtalsåret är uppsägningsbart i det fall det ledande kollektivavtalet inom industrisektorn sägs upp.  

Din lön  

Löneökningar 
Vid företaget bildas det en lönepott i procent av 
lönesumman av tjänstemännens löner. Lönepotten 
ska fördelas i en lokal lönerevision där det centrala 
avtalets pott är miniminivå. Storleken på lönepotten 
säger inget om hur stor just din löneökning ska 
vara. Fördelningen av löneutrymmet sker genom 
förhandlingar, antingen mellan företaget och Un-
ionenklubben eller mellan dig och den chef som 
sätter lönen. 
 
Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

• 2,0 procent per 2017-05-01 
• 2,0 procent per 2018-05-01 
• 2,0 procent per 2019-05-01 

 

Lägsta löneökning 
Löneavtalet innehåller skrivningar om förstärkt 
löneprocess. Detta innebär att om tjänstemannen får 
en löneutveckling som väsentligt understiger den 
för övriga tjänstemän eller ingen löneutveckling alls 
så skall arbetsgivaren redovisa detta för den fack-
liga organisationen samt kalla till överläggningar. 
Här ska man fastställa den enskilde tjänstemannens 
behov av insatser för att möjliggöra att den enskilde 
tjänstemannen skall kunna erhålla löneökningar i 
nivå med övriga tjänstemän på företaget. 

 

 

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

• 17 444 kronor fr.o.m. 2017-05-01 
• 17 793 kronor fr.o.m. 2018-05-01 
• 18 149 kronor fr.o.m. 2019-05-01 

För tjänsteman med mer än ett års sammanhängande 
anställningstid ska månadslönen för heltidstjänst för 
motsvarande perioder som ovan uppgå till lägst 18 679 
kronor, 19 053 kronor respektive 19 434 kronor. 

 

Övrigt lön 
Kollektivavtalets rörliga ersättningar i krontal höjs 
med samma procentsats som gäller för löneökningarna 
respektive år under avtalsperioden.  

 

Flexpension/deltidspension 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsättning-
arna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension 
(deltidspension). Under avtalsperioden gör arbetsgiva-
ren en kompletterande avsättning till ITP på ytterligare 
0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent för 2019 till 
individens tjänstepension. Det nya sammanlagda vär-
det av individens kompletterande avsättning blir där-
med 1,2 procent vid avtalsperiodens utgång. 

 
 

   



 

Övrigt 

Övertidsersättning vid beredskap 
En ny text har tillförts beredskapsskrivningen och 
ersättning då arbete utförs under beredskapstjänst. I 
det fall man utför arbete under beredskapstjänst och 
inte behöver inställa sig på arbetsstället utgår över-
tidsersättning för faktiskt arbetad tid, dock för minst 
en timme. 
 

Förhandlingsordning vid intresse- och rättstvist  
Partena har enats om en ny och tydligare förhand-
lingsordning. 

 

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 lönerevisionen är det klubben som inle-
der och avslutar den förhandlingen, men du har rätt 
till ett eget lönesamtal och att arbetsgivaren tydlig-
gör för dig vad din lön grundar sig på och vad du 
kan göra för att påverka denna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller för mig som saknar klubb på arbets-
platsen 
För dig som saknar klubb på arbetsplatsen blir möjlig-
heten till inflytande i anställningsvillkor och att på-
verka t.ex. fördelningen av lönen mindre. 
 
Alla medarbetare ska dock känna till på vilka grunder 
lönen sätts och hur man kan påverka den egna löneut-
vecklingen samt vilken revisionstidpunkt som gäller 
vid företaget. 

En egen Unionenklubb är det bästa sättet att få vara 
med och påverka på arbetsplatsen. Ni får exempelvis 
möjlighet att medverka och påverka vid förhandlingar, 
koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 
idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 
verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-
lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 
som har valts kallas förtroendevalda. Om företaget har 
kollektivavtal gäller förtroendemannalagen 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. 
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