
 

 

   

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om 
andra tidpunkter gäller följande datum för genomfö-
randet av lönerevisionerna samt de procentsatser 
som står till förfogande för löneökningar: 

 

 
 
 

Om de lokala parterna inte kommer överens om an-
nat, ska lägsta löneökning vara: 

 

 
 
 

Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman uppgå till lägst: 

 

  Anställd samman-
 Generellt hängande >1 år 

 
 
 

Vid företaget bildas, det första avtalsåret, en lönepott 
om 1,5 procent av lönesumman för Unionens medlem-
mar. Potten ska fördelas vid en lokal lönerevision där 
det centrala avtalets pott är en miniminivå. Andra och 
tredje avtalsåren är lönepotten 1,5 respektive 1,5 pro-
cent. 

I samband med lönerevisionerna ska de lokala parterna 
också gemensamt göra en strukturöversyn. Syftet med 
översynen är att antingen behålla eller få till en löne-
struktur som motsvarar de löneprinciper som står i av-
talet. Särskild hänsyn ska tas till individer med ogynn-
samt löneläge eller ogynnsam löneutveckling. 
 
Den sammanlagda löneökningen, inklusive den avta-
lade potten beräknas uppgå till 2,0, 2,0 respektive 2,0 
procent för de olika avtalsåren. 

Saknas Unionenklubb vid företaget kan förslag lämnas 
och överläggning ske med berörd Unionenregion om 
tjänstemannen så önskar. 
 



 

Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-

ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-

pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 

arbetsgivaren en kompletterande avsättning till in-

dividens tjänstepension, ITP. Avsättningen är sedan 

tidigare 0,8 procent och tillförs ytterligare avsätt-

ningar enligt neda; 

 
 
 

 

Från och med 2019-06-01 uppgår den sammanlagda 

kompletterande avsättningen till 1,3 procent. 

Målsättningen är att fortsätta att utöka avsättningar 

i kommande avtalsrörelser. 

En arbetsgrupp inom Industriarbetsgivarna påbör-
jade under 2013 med att se över villkoren vid ut-
landsresa inom de olika avtalsområdena. SVEMEK 
är inte part i gruppen men kommer att följa dess ar-
bete.  

För dig som har klubb gäller att du förbereder dig för 
lönesamtalet. Lönesamtalet sker mellan lönesättande 
chef och tjänstemannen med utgångspunkt från de 
grundläggande principerna för lönebildning samt de ge-
mensamma utgångspunkterna i detta avtal. Varje tjäns-
teman ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad 
tjänstemannen kan göra för att öka lönen 
 
Är det något speciellt som du vill att klubben skall veta 
inför deras revisionsförhandling är det viktigt att du 
meddelar klubben detta. 
 

 
För dig som inte har facklig representant på arbetsplat-
sen gäller att du förbereder dig inför lönesamtalet. Lö-
nesamtalet sker mellan lönesättande chef och tjänste-
mannen med utgångspunkt från de grundläggande prin-
ciperna för lönebildning samt de gemensamma utgångs-
punkterna i detta avtal. Varje tjänsteman ska veta på 
vilka grunder lönen sätts och vad tjänstemannen kan 
göra för att öka lönen. 
 
I samband med att arbetsgivaren fördelar löneöknings-
utrymmet ska enskilda samtal hållas med berörda tjäns-
temän. 
 
Om en tjänsteman upplever sig inte ha erhållit en god-
tagbar lönehöjning ska samtal föras mellan lönesättande 
chef och tjänstemannen om dennes förutsättningar för 
arbetsuppgifterna, behov av kompetenshöjande insatser 
eller andra åtgärder. Samtal ska även föras mellan löne-
sättande chef och tjänsteman om den senare upplever att 
arbetsgivaren inte har följt löneavtalets "Grundläggande 
principer för lönebildningen i företagen". Vid oenighet 
om tillämpningen av löneavtalet har berörd tjänsteman 
möjlighet att vända sig till Unionens regionkontor för 
påkallande av lokal förhandling. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


