Byggföretagen

1 november 2020 – 31 mars 2023

Avtalsförändringar i avtalet med Byggföretagen 2020

2020 års avtalsförhandlingar har präglats av Coronapandemin. Det har varit intensiva diskussioner
om det ekonomiska läget i Sverige och vår omvärld samt konsekvenserna av det på den svenska
arbetsmarknaden. Vi och arbetsgivarna har haft olika utgångspunkter, men efter att avtalen
prolongerades är vi nu överens om ett nytt avtal.
Sveriges Ingenjörers löneavtal med Byggföretagen är ett sifferlöst processlöneavtal utan centralt
bestämda nivåer. Avtalet har prolongerats och gäller under avtalsperioden som är 29 månader. Det
avsätts ytterligare 0,4 % till deltidspension.
Löneavtalet
Löneavtalet är oförändrat. Om de lokala parterna
inte enas om annat skriftligen är
revisionstidpunkterna 1 november 2020 och 1 april
2022.
Avsättning till deltidspension 0,4 %
Parterna har kommit överens om ytterligare
avsättning till deltidspension med 0,4% 1
november 2020. Den sammanlagda avsättningen
för deltidspensionspremier kommer vid
avtalsperioden att vara 1,6% av lönen.
Åldersbestämmelser - uppsägning
Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att
anställningen ska upphöra vid utgången av den
enligt LAS (idag 68 år enligt LAS § 32a) ska en
skriftlig underrättelse lämnas minst en månad
innan anställningen ska upphöra.

15 och det går inte att enskilt avtala bort rätten till
sjuklön för tjänsteman som fyllt 60 år.
Redaktionella ändringar
Parterna har kommit överens om redaktionella
förändringar i avtalet om allmänna villkor. Ändringar
innebär inga materiella förändringar utan syftar till att
förenkla för läsaren. De fullständiga förändringarna
kommer framgå med det nya avtalstrycket.
Arbetsgrupper inom avtalsområdet
Inom den permanenta arbetsgruppen CAT, Central
Arbetsmiljö Tjänstemän, ska parterna undersöka
möjligheterna att införa en modell för systematiskt
och kontinuerligt mångfaldsarbete och arbete med
icke-diskriminering.
Den partsgemensamma arbetsgruppen fortsätter sitt
arbete avseende översyn av arbetstidsavtalet i
förhållande till gällande lagstiftning.

Efter fyllda LAS-ålder upphör anställningen en
månad efter det att skriftlig underrättelse har
lämnats.

En partsgemensam arbetsgrupp avseende
likalydande tjänstemannaavtal inom sektorn.

Åldersbestämmelser - rätt till sjuklön
Tjänsteman som har fyllt 65 år (ITP:s
pensionsålder) har numera rätt till sjuklön från dag

Avtalsperiod
Avtalet gäller 1 november 2020 - 31 mars 2023 och
är uppsägningsbart inför sista avtalsåret.
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