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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 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 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 
finns i avtalet ska först användas om parterna lokalt 
inte kommer överens om en löneökningsnivå för 
företaget.  
 
Om parterna inte lyckas träffa överenskommelse 
om annat gäller för medlemmarna i Unionen under 
avtalsperioden ett utrymme för löneökningar om 
6,1 %. Procentsatsen för avtalsperioden ska delas 
med antalet revisioner, dvs med tre. 
 

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

• 17 702 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 18 056 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 18 417 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
För tjänsteman med ett års sammanhängande an-
ställningstid i företaget ska månadslönen för hel-
tidstjänst uppgå till lägst:  

• 18 936 kronor fr.o.m. 2017-04-01 
• 19 315 kronor fr.o.m. 2018-04-01 
• 19 701 kronor fr.o.m. 2019-04-01 

 
 

Flexpension/deltidspension 
Överenskommelse har träffats om möjlighet att från 62 
års ålder ta ut delpension samt om en avsättning för att 
möjliggöra detta. Under avtalsperioden gör arbets-
givaren en avsättning till en pensionspremie om 0,4 
procent. Det är en första avsättning med avsikt att 
byggas på under kommande avtalsperioder.  
 
Parterna har gjort en del avtalsbyten som gör att det 
tillförs ytterligare 0,1 procent till pensionsavsättning-
en, dvs sammanlagt 0,5 procent under avtalsperioden. 
 
Deltidspension (flexpension) införs på avtalsområdet 
per den 1 november med en avsättning för 2017 på 0,3 
procent och 0,2 procent för 2018. Premien till flex-
pension kommer att betalas in månadsvis av din ar-
betsgivare som en kompletterande pensionspremie till 
ITP-planen (ITP1 eller ITPK).  

Anställningsformer 
Vissa justeringar av reglerna om visstidsanställningar 
har gjorts. Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal 
om visstidsanställning om minst en månad och högst 
24 månaders anställningstid under en treårsperiod.  
 
Fram till den tidpunkt tjänstemannen har en samman-
lagd anställningstid om sex månader vid företaget kan 
tjänstemannen respektive arbetsgivaren avsluta en 
visstidsanställning genom att skriftligen underrätta 
motparten. Anställningen upphör en månad efter den 
skriftliga underrättelsen. 

   



 

Beredskap 
Parterna har enats om ett nytt beredskapsavtal som 
bättre beskriver hur beredskapstjänstgöring kan se 
ut idag, och med de utmaningar och möjligheter 
dagens tekniska hjälpmedel ger oss. Vi tydliggör i 
avtalet att när en tjänsteman ska vara tillgänglig för 
att utföra arbete, även om det är på distans och via 
mobilt verktyg, så ska denna tillgänglighet ersättas 
på skäliga nivåer. Vi höjer också ersättningen för 
fredagens kväll, så att den likställs och lyfts upp till 
övriga helgens nivåer. 

Förändringar i arbetstidsavtalet  

Övertid  
De förändringar som gjorts i arbetstidsavtalet berör 
enbart övertidsarbete. Antal timmar en tjänsteman 
får arbeta övertid per månad har ändrats till 50 
timmar i genomsnitt över en rullande tremånaders-
period, dock max 100 timmar under en enskild 
månad. Antalet övertidstimmar som kan återföras 
till övertidsutrymmet ändras till 100 timmar på ett 
kalenderår och utrymmet för allmän övertid har 
utökats till 175 timmar på ett kalenderår. 

Arbetsgrupper 
De arbetsgrupper som tillsattes under 2016 för 
likabehandling respektive arbetsmiljö kommer att 
fortsätta sitt arbete. Detta arbete kommer också att 
resultera i användbart material för lokala parter på 
flertalet områden, som exempelvis en praktisk 
handledning gällande likabehandlingsfrågor som 
planeras vara klar och spridas under 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gäller för mig som har klubb på arbetsplat-
sen  

För dig som har klubb, ”lokal part”, hanterar klubben 
alla förhandlingar och typer av inflytandefrågor 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 medlem i Unionen inom TTA-avtalets område 
har du, även när klubb och lokala fackliga företrädare 
saknas på arbetsplatsen, rätt till ett lönesamtal och 
lönerevision i enlighet med principerna i Unionens 
löneavtal.  

Om du och din chef inte kan komma överens om din 
nya lön bör du snabbt kontakta ditt regionala Unionen-
kontor för att få hjälp i frågan. En begäran om förhand-
ling med din arbetsgivare ska då göras inom 14 dagar 
från det att du fått förslag till ny lön. Lokal förhandling 
förs mellan arbetsgivaren och lokal företrädare för 
Unionen.  

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, 
koll på företagets framtidsplaner, och kan bidra med 
idéer och förslag på förändringar och förbättringar i 
verksamheten. Med klubb på arbetsplatsen väljer med-
lemmarna vilka som ska vara deras företrädare. De 
som har valts kallas förtroendevalda. Om företaget har 
kollektivavtal gäller förtroendemannalagen 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. 
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