
 

 

   

 

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 

Efter fördelning av utrymmet garanteras varje tjäns-
teman vid respektive lönerevision: 

 203 kronor från 30 april 2017 

 207 kronor från 30 april 2018 

 211 kronor från 30 april 2019 

För deltidsanställd ska beloppet omräknas i 
proportion till vad deltiden utgör i procent av 
heltiden. 

 

Efter lönerevisionen ska minimilönen för heltidsan-
ställd uppgå till lägst: 

 120:40 kronor/tim fr.o.m. 2017-05-01 

 122:80 kronor/tim fr.o.m. 2018-05-01 

 125:30 kronor/tim fr.o.m. 2019-05-01 

Parterna är överens om att till systemet för flexpension 

(deltidspension) avsätta ytterligare 0,5 procent för av-

talsperioden 1 maj 2017 – 30 april 2020, varav 0,2 pro-

cent avsätts fr.o.m. den 1 maj 2017 och 0,3 procent 

fr.o.m. den 1 maj 2019. Det är möjligt att ansöka om 

att gå ner i arbetstid från och med 62 års ålder. 

Arbetstid: 
Schemaläggning av ordinarie arbetstid kan ske på helg-
dagar (röda dagar) enligt följande: 
a) Arbete på röda dagar vid julhelg, nyårshelg, påskhelg 
och midsommar.  
b) Utöver det kan lokal överenskommelse (på HR-SPF-
nivå) träffas avseende lokala behov vid bl a klämdagar 
och lokala arrangemang. 
c) Ersättning för arbete enligt a) eller b) ersätts med s k 
OB-tillägg på motsvarande 100 % förhöjning av timlö-
nen, och utges för minst tre (3) timmars arbete. 
 
Månadslön: 
För tidsbegränsade anställningar som avses vara längre 
än 5 månader och minst 20 % sysselsättningsgrad till-
lämpas månadslön. För anställd som erbjuds tidsbegrän-
sad anställning med en sysselsättningsgrad på minst 20 
% i direkt anslutning till när vederbörande fyller 67 år, 
och som i tidigare anställning i Systembolaget haft må-
nadslön, tillämpas månadslön också för den tidsbegrän-
sade anställningen. 
Träder i kraft avseende anställningar som ingås fr o m 
2018-01-01 
 



 

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. 

 


