
 

 

   

 

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser 
för löneökningar: 

 
 
 

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

 
 
 

Efter lönehöjningen ska månadslönen för heltidsan-

ställd Unionenmedlem som fyllt 24 år vara lägst:  

 
 
 
 

 
Lägstalönen är ett skydd för den som är helt ny på 
arbetsmarknaden. Enligt lönestatistik är de vanlig-
aste lönerna för tjänstemän i tjänstesektorn 30 000-
35 000 kr per månad. 



 

 
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. På lång sikt 

ger det högre tjänstepension med tusentals kronor 

varje månad. 

Den som vill använda flexpensionen till att förkorta 

sin arbetstid får en större möjlighet att göra det. 

Den förstärkta möjligheten att gå ner i arbetstid i 

pensioneringssyfte gäller från 62 års ålder. 

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 förtroen-

demannalagen som ger de fackliga företrädarna rätt att 

utbilda sig för uppdraget och ägna sig åt fackligt arbete 

på betald arbetstid.  

Även medlemmar har rätt till facklig information på be-
tald arbetstid 5 timmar per år enligt Utvecklingsavtalet. 

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 

det går till att bilda en Unionenklubb. 

 

 

 

 


