
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A v t a l  2 0 1 7 :  A v t a l s o m r å d e  T e k n i k a r b e t s g i v a r n a  

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 sker nya avsättningar för att öka medlemmarnas flexpension. Det tredje av-
talsåret är uppsägningsbart.  

   
Din lön  

Löneökningar 
Löneavtalet är ett så kallat processlöneavtal som tar 
fasta på att en lokal process ska förhandlas och 
genomföras i syfte att skapa inflytande över lönerna 
för såväl den lokala Unionenklubben som för indi-
viden. Viktiga beståndsdelar i processen är dels att 
lokala parter inledningsvis ska komma överens om 
prioriteringar och löneökningsutrymme, och dels att 
lönesamtal ska genomföras mellan chef och medar-
betare. Efter genomförda lönesamtal ska förhand-
ling ske för att slutföra lönerevisionen.  
De siffror som finns i det centrala löneavtalet kan 
användas om ni lokalt inte enas om annat. Dessa 
siffror, samt att lönesamtal ska hållas, gäller själv-
klart även för medlemmar utan lokal Unionenklubb.  
 
Om lokala parter inte blir överens om annat gäller 
för avtalsperioden att löneökningsutrymmet för  
Unionens medlemmar är 6 procent för hela avtals-
perioden. Värdet ska delas per år och gälla för en-
var revison och utgör då per avtalsår 2 procent, det 
finns också viss möjlighet att vikta mellan åren. 

 
• 6 procent för avtalsperioden 2017-2020 

Lägsta löneökning och individgaranti 
Om de lokala parterna inte kommer överens om 
annat, ska en avstämning av tjänstemannens löne-
utveckling ske, och då uppgå till lägst: 
 
• 570 kr avseende perioden 2017-04-01 – 2018-06-01  

• 300 kr avseende perioden 2018-06-02 – 2019-06-01  

 

Lägsta månadslöner 
Efter lönerevisionen ska månadslönen för heltidsan-
ställd tjänsteman som fyllt 18 år uppgå till lägst:  
 

• 17 580 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 17 931 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 18 290 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
För tjänsteman med ett års sammanhängande anställ-
ningstid ska månadslönen för heltidstjänst för motsva-
rande perioder som ovan uppgå till lägst 18 768 kr, 
19 143 kr respektive 19 526 kr. 

Fortsatt implementering av löneavtalet 
Eftersom vi har en ny konstruktion av löneavtal på om-
rådet sedan 2016 kommer Unionen och Teknikarbets-
givarna utöver egna utbildningar och material, också 
att genomföra extra partsgemensamma informations- 
och utbildningsinsatser under avtalsperioden. Detta 
kommer ske i form av bland annat cirkuläret som 
kommer ut under april och sänds till klubbar samt 
läggs på unionen.se samt genom partsgemensamma 
konferenser.  

Flexpension/deltidspension 
Överenskommelse har träffats om att utöka avsätt-
ningarna till tjänstepensionen inom ramen för flex-
pension (deltidspension). Under avtalsperioden gör 
arbetsgivaren en kompletterande avsättning till ITP på 
ytterligare 0,2 procent för 2017 samt 0,3 procent för 
2019 till individens tjänstepension. Det nya samman-

   



 

lagda värdet av individens kompletterande avsätt-
ningar blir därmed 1,3 procent vid avtalsperiodens 
utgång.  

Anställningsformer 
Vissa justeringar av reglerna om visstidsanställ-
ningar har gjorts i avtalet. Arbetsgivare och tjäns-
teman kan träffa avtal om visstidsanställning om 
minst en månad och högst 24 månaders anställ-
ningstid under en treårsperiod.  
 
Fram till den tidpunkt tjänstemannen har en sam-
manlagd anställningstid om 6 månader vid företaget 
kan tjänstemannen respektive arbetsgivaren avsluta 
en visstidsanställning genom att skriftligen under-
rätta motparten. Anställningen upphör en månad 
efter den skriftliga underrättelsen. 

Semesterfrågor 

Hantering sammanfallande intjänande- och uttagsår  

För företag där man lokalt enats om att tillämpa 
sammanfallande intjänande- och semesterår (dvs att 
semester tjänas in samma år som den tas ut)  har 
parterna kommit fram till en hantering för avdrag.  

Parterna har kommit överens om att erhållen se-
mesterlön vid sammanfallande intjänande- och 
semesterår, vid anställningens upphörande, kan 
avräknas från såväl semesterersättning som lön om 
semesterdagarna inte tjänats in. Löneavräkningen 
får dock inte göras om anställningen upphör pga 
arbetsbrist, sjukdom eller att arbetsgivaren åsidosatt 
sina skyldigheter enligt lagen om anställnings-
skydd. 

Hantering värdet av sparade semesterdagar   

Vi har enats om att i avtalet införa samma ordning 
som finns i semesterlagen vad gäller beräkning av 
semesterlön för sparade semesterdagar. Semester-
lön för sparade semesterdagar beräknas i fortsätt-
ningen efter nuvarande intjänandeårs sysselsätt-
ningsgrad.  

Beredskap 
Parterna har enats om ett nytt beredskapsavtal som 
bättre beskriver hur beredskapstjänstgöring kan se 
ut med de utmaningar och möjligheter dagens tek-
niska hjälpmedel ger oss. Vi tydliggör i avtalet att 
när en tjänsteman krävs vara tillgänglig för att ut-
föra arbete, även om det är på distans och via mo-
bilt verktyg, så ska denna tillgänglighet ersättas. 
För detta finns en ny beredskapsform i avtalet. Vi 
höjer också ersättningen för fredagens kväll, så att 
den likställs och lyfts upp till övriga helgens nivåer. 

 

Jämställdhet/likabehandling 
Vi har enats om en skrivning i avtalet som förhopp-
ningsvis möjliggör fler lokala överenskommelser om 
ett mer flexibelt uttag av föräldralön, t ex i fler peri-
oder när det är önskvärt och möjligt. 

Arbetsgrupper 
Parterna har enats om att under avtalsperioden arbeta 
med att ta fram partsgemensamma kommentarer till 
kollektivavtalet.  
De arbetsgrupper som tillsattes under 2016 för likabe-
handling respektive arbetsmiljö kommer att fortsätta 
sitt arbete. Detta arbete kommer också att resultera i 
användbart material för lokala parter på flertalet områ-
den, som exempelvis en praktisk handledning gällande 
likabehandlingsfrågor som planeras vara klar och spri-
das under 2017.  

 

Vad gäller för mig som har klubb på arbetsplat-
sen  

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 
alla förhandlingar och de flesta typer av inflytandefrå-
gor på arbetsplatsen. Det är klubben som förhandlar 
fram de lokala avtalen som kan utgå ifrån det centrala 
avtalet. Det bästa sättet att påverka klubbens arbete är 
att delta på de medlemsmöten som klubben arrangerar. 
Vad gäller lönerevisionen är det klubben som inleder 
och avslutar den förhandlingen, men du har förstås rätt 
till ett eget lönesamtal och att arbetsgivaren tydliggör 
för dig vad din lön grundar sig på och vad du kan göra 
för att öka den. 

Vad gäller för mig som saknar klubb på arbets-
platsen 

Som nämnts under rubriken Din lön så har även du 
som saknar klubb vid ditt företag rätt till lönesamtal 
och lönerevision årligen i enlighet med principerna i 
Unionens löneavtal. En egen Unionenklubb är dock det 
bästa sättet att få vara med och påverka på arbetsplat-
sen. Ni får exempelvis möjlighet att medverka och 
påverka vid förhandlingar, koll på företagets framtids-
planer, och kan bidra med idéer och förslag på föränd-
ringar och förbättringar i verksamheten. Med klubb på 
arbetsplatsen väljer medlemmarna vilka som ska vara 
deras 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.  

Läs mer på unionen.se/fortroendevald/klubb om hur 
det går till att bilda en Unionenklubb. 


	Nya avtalet 2017-04-01 – 2020-03-31
	Löneökningar
	Lägsta löneökning och individgaranti
	Lägsta månadslöner
	Fortsatt implementering av löneavtalet


