
 

 

   

 

Från och med 2017 har vi dels Löneavtal B, som är 

det gamla välkända löneavtalet med individgaranti 

definierad i kronor, dels har vi också Löneavtal C, 

som innehåller en mer utvecklad process för löne-

bildningen. Löneavtal C anger samma löneöknings-

utrymme som Löneavtal B.  

2017 ska Löneavtal B tillämpas. 2018 ska Löneav-

tal C tillämpas men om arbetsgivaren vill tillämpa 

Löneavtal B så går det bra. 2019 är precis som 2018 

men om lokal Unionenpart (klubb/region) motsätter 

sig tillämpning av Löneavtal C så har Unionen efter 

fullgjord förhandlingsskyldighet veto i frågan och 

Löneavtal B ska tillämpas. Väljer arbetsgivaren 

att tillämpa Löneavtal C 2018 så behöver löne-

processen inför lönerevisionen 2018 startas re-

dan nu omgående under 2017, bland annat ge-

nom utvecklingssamtal med fokus framåt för 

varje tjänsteman.  

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

Löneavtal B har en definierad individgaranti i kronor: 

200 kronor 2017, 190 kronor 2018 och 200 kronor 

2019. 

 

I det nya Löneavtal C, som innehåller en mer utveck-

lad process för lönebildningen är individgarantin regle-

rad så att om en tjänsteman får ingen eller märkbart låg 

löneökning ska det bero på att denna inte gjort en full-

god arbetsinsats. Det kan ske i undantagsfall och en åt-

gärdsplan ska i så fall tas fram tillsammans med tjäns-

temannen. Den ska dokumenteras och följas upp så att 

situationen inte återupprepas. 

Efter lönehöjningen ska månadslönen för heltidsan-

ställd Unionenmedlem vara lägst:  

 
 
 
 

Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på ar-
betsmarknaden. Enligt lönestatistik är de vanligaste lö-
nerna i mediebranschen ca 30 000-45 000 kr per må-
nad. 



 

 
Flexpension införs på avtalsområdet per den 1 no-

vember med en avsättning för 2017 på 0,2 %. Pre-

mien till flexpension kommer att betalas in månads-

vis av din arbetsgivare som en kompletterande 

pensionspremie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  

Utöver det kommer ytterligare avsättningar att gö-

ras till flexpensionen med 0,2 % från den 1 april 

2018 samt 0,3 % från den 1 april 2020. Det ger 

högre tjänstepension till alla. Den som vill får en 

förstärkt möjlighet att gå ner i arbetstid i pensioner-

ingssyfte, t ex arbeta 4 dagar per vecka, från 62 års 

ålder.  

 

Unionens krav har medfört följande ändringar i all-

männa villkor: 

 Information om visstidsanställningar till 

Unionenklubben varje månad. 

 Anställningsbevis utfärdas i samband med 

att anställningen tillträds. 

 Medarbetaren får möjlighet till flexibelt ut-

tag av rast inom ett tidsintervall, för att 

undvika t ex obetald rast mitt under en 

resa. 

 Kravet på anställning ett år i följd för att få 

föräldratillägg tas bort. Nytt krav på an-

ställning sex månader i följd och samman-

lagt 12 månaders anställning under de sen-

aste två åren för att få föräldratillägg. 

 Den som regelbundet arbetar deltid under 

föräldraledighet får föräldratillägg. 

 Arbetsgivarintyg till a-kassan ska utfärdas 

till den som begär det. 

 

Almegas krav har medfört följande ändring i all-

männa villkor: 

 Anställningar som sammanlagt är kortare 

än tre månader ger inte rätt till semesterle-

dighet utan till semesterersättning. 
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