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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 har du i tjänstesektorn ni också möjlighet att få avsättning till flexpension. Mer 
information hittar du i ”Avtalsnytt om flexpension 2017” på ditt avtalsområdes sida på unionen.se. 
Det tredje avtalsåret i avtalsperioden är uppsägningsbart.  
 
 

Din lön  
Löneökningar  
Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 
fasta på att en lokal löneprocess ska genomföras. 
En viktig beståndsdel i processen är att lönesamtal 
ska hållas med varje medarbetare där den individu-
ella prestationen ska diskuteras. De siffror som 
anger löneutrymmet i avtalet ska först användas om 
parterna lokalt inte kommer överens om en löneök-
ningsnivå för företaget.  
 
Om lokala parter inte blir överens i den lokala för-
handlingen ska ett minsta löneökningsutrymme 
samt revisionsdatum för Unionens medlemmar 
vara:  
 
• 2 % per 2017-04-01  
• 1,8 % per 2018-04-01  
• 2,3 % per 2019-04-01  
 
De medarbetare som får låg eller ingen lönehöjning 
alls ha rätt till en åtgärdsgaranti. Det ska då tas fram 
en individuell åtgärdsplan som tar fasta på att 
komma tillrätta med vad som orsakat den dåliga 
löneutvecklingen. Exempelvis kan den innebära 
utbildning, uppföljningar och annat stöd för indivi-
den.  
 
 
 

 
 
Lägsta månadslöner  
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:  
 
• 17 702 kronor fr.o.m. 2017-04-01  
• 18 021 kronor fr.o.m. 2018-04-01  
• 18 435 kronor fr.o.m. 2019-04-01  
 
För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-
ningstid i företaget ska månadslönen för heltidstjänst 
uppgå till lägst: 
  
• 18 936 kronor fr.o.m. 2017-04-01  
• 19 277 kronor fr.o.m. 2018-04-01  
• 19 720 kronor fr.o.m. 2019-04-01  
 

Flexpension 
Flexpension införs på avtalsområdet per den 1 novem-
ber med en avsättning för 2017 på 0,2 % och ytterli-
gare 0,2% från 1 april 2018. Premien till flexpension 
kommer att betalas in månadsvis av din arbetsgivare 
som en kompletterande pensionspremie till ITP-planen 
(ITP1 eller ITPK).  
 
Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid i pens-
ioneringssyfte gäller från 62 års ålder. 

 

   



 

Nytt om anställningsformer  
Tillsvidareanställning är huvudregel och det som 
gäller om man inte kommit överens om annat. Man 
kan ha ett vikariat eller en avtalad visstidsanställ-
ning i sammanlagt max 36 månader under en 
femårsperiod, om detta överstigs går anställningen 
automatiskt över i en tillsvidareanställning. Alla 
anställningsdagar som vikarie eller i avtalad visstid 
räknas. Gällande avtalad visstid är huvudregeln att 
den ska omfatta en minsta anställningstid om sju 
dagar. 

Nytt om beredskap  
Regleringen av beredskap innebär att det finns tre 
olika typer av beredskapstjänst (A, B och C) med 
olika ersättningsnivåer. Allt arbetad tid ersätts och 
man har även kommit överens om miniminivåer 
kopplat till typ av beredskapstjänst. Avtalet inne-
håller även riktlinjer för inställelsetider. 

Övriga regleringar ur Överenskommelsen om 
flexpension för tjänsteföretag 
Nya enhetliga regler gällande förhandlingsordning 
finns nu på plats. 

Arbetsgrupper 
Parterna har enats om fyra stycken arbetsgrupper 
som ska arbeta under avtalsperioden. Arbetsgrupp 
individuella och lokala överenskommelser, Ar-
betsgrupp arbetstid, Arbetsgrupp arbetsmiljö 
och Arbetsgrupp fackligt förtroendevalda. Arbe-
tets målsättning är att ge förslag på nya/ändrade 
kollektivavtalsregleringar och/eller andra åtgär-
der/aktiviteter och förslag på tidpunkt för dessa.   

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 förtroende-
valda. När företaget har kollektivavtal gäller förtroen-
demannalagen 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. 

 

Vilka fördelar finns med att ha klubb? 
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, 
utmärkt koll på företagets framtidsplaner, och kan 
bidra med idéer och förslag på förändringar och för-
bättringar i verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen 
väljer medlemmarna vilka som ska vara deras företrä-
dare. De som har valts kallas förtroendevalda. Om 
företaget har kollektivavtal gäller förtroendemannala-
gen som ger de fackliga företrädarna rätt att utbilda sig 
för uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete på betald 
arbetstid.  
 
Så här går det till att bilda en Unionenklubb  
 
• Börja med att bjuda in kollegorna och prata om för-
delarna med att bilda en Unionenklubb. Kontakta 
gärna Unionens regionkontor, de hjälper gärna till.  
 
• Bjud in till ett medlemsmöte där ni utser en tillfällig 
styrelse fram till klubbens första årsmöte.  
 
• Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb/bilda-
unionenklubb-pa-arbetsplatsen om hur ni registrerar 
den nybildade klubben. 
 
• Anmäl snarast till arbetsgivaren att klubben är bildad 
och vilka som har valts till de olika förtroendeuppdra-
gen.  
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