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Avtal klart  
2017 års avtalsförhandlingar har varit intensiva. De har präglats av diskussioner om det 
ekonomiska läget i Sverige och vår omvärld och dess konsekvenser på den svenska 
arbetsmarknaden. Vi och arbetsgivarna har haft olika utgångspunkter, men är nu överens om 
ett nytt avtal. 
 
Sveriges Ingenjörers löneavtal med EnergiFöretagens Arbetsgivareförening, EFA är ett 
processlöneavtal utan centralt bestämda nivåer. Avtalet har prolongerats och gäller 
oförändrat under avtalsperioden som är 3 år. Det avsätts ytterligare 0,5 procent till 
extrapension. 
 
 

Löneavtalet  

Löneavtalet är oförändrat. Lönerevision 
sker 1 april 2017, 1 april 2018 och 1 april 
2019. 
 
En partsgemensam arbetsgrupp med EFA, 
Unionen och Sveriges Ingenjörer har 
tillsatts med syfte att stärka samsynen på 
hur löneavtalet ska tillämpas. Besök på 
olika företag och koncerner kommer att 
genomföras under avtalsperioden. 
 
Premier till extrapension 

Parterna har kommit överens om 
ytterligare avsättning till extrapension 
med 0,2 % den 1 april 2017 och 0,3 % den 1 
april 2019. Sammanlagt innebär det att 2,0 
% av lönen avsätts till extrapension vid 
avtalsperiodens slut. 
 
Arbetstidsförkortning 

Medarbetare under 25 år och som har 
timmar kvar vid årsskiftet får ut värdet 
kontant. 
 
Semester 
I avtalet införs regler för de företag som 
tillämpar sammanfallande intjänandeår 
och semesterår. 
 

Beredskap 

För arbete under beredskapspass som inte 
kräver inställelse på arbetsplatsen betalas 
övertidsersättning för arbetad tid, dock 
minst 1 timme. 
 
Gemensamma arbetsgrupper 

Parterna har enats om att fortsätta 
arbetsgruppen inom ramen för 
arbetsmiljöavtalet med särskild fokus på 
den psykosociala arbetsmiljön, arbetstider 
etc. 
 
Den partsgemensamma arbetsgruppen 
som ska belysa frågor om chefers 
arbetsmiljö kommer fortsätta. 
 
Avtal om yrkesintroduktion 

En partsgemensam arbetsgrupp tillsätts 
för att analysera förutsättningarna att ingå 
ett avtal om yrkesintroduktion.  
 

Avtalsperiod 

Avtalet gäller den 1 april 2017–31 mars 
2020 och är uppsägningsbart inför sista 
avtalsåret.  
 
Se fullständiga avtalsvillkor på 
sverigesingenjorer.se  
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