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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 avtal med TEKO ger ett totalt avtalsvärde på 6,5 % under avtalsperioden 

som är 36 månader. Avtalsvärdet för löneökningar ger minst 6,0 % och avsättningar till 

delpension ger 0,5 %. 

 

Löneavtal   
Löneavtalets konstruktion och utformning är 

oförändrad där lönen ska fastställas på 

sedvanligt sätt. En lönepott om 1,5 % bildas 1 

april 2017, 1,5 % 1 april 2018 och 1,5 % 1 

april 2019. 

Utöver fördelning av lönepott ska parterna 

utöver lönepotten genomföra en löneöversyn 

för att bibehålla eller uppnå önskad 

lönestruktur. Löneöversynen beräknas ge 

minst 1,5 % d.v.s. 0,5 % vid respektive års 

revision. 

Alternativt löneavtal 

Möjligheten att komma överens om att 

tillämpa det alternativa löneavtalet gäller 

oförändrat. 

 

Premier till delpension 

Parterna har kommit överens om ytterligare 

avsättning till delpension med 0,2% den  

1 april 2017 och 0,3 % den 1 april 2019. 

Sammanlagt innebär det att 1,3% av lönen 

avsätts till delpension vid avtalsperiodens 

slut. 

 

Visstidsanställning 

Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal 

om visstidsanställning om minst 1 mån och 

högst 24 månader (tidigare högst 18 

månader) under en treårsperiod. 

Upp till en sammanlagd anställningstid om 6 

månader kan arbetsgivaren respektive 

tjänstemannen avsluta en visstidsanställning 

genom att skriftligen underrätta motparten. 

Anställningen upphör då en månad efter 

underrättelsen. 

 

Semester 

Sparade semesterdagar ska fr.o.m. den 1 

april 2018 betraktas som intjänade under det 

närmast föregående intjänandeåret. 

 

Regler har införts i avtalet för företag som 

avtalat om sammanfallande intjänande- och 

semesterår. 

 

Föräldralön 

Lokala parter kan enas om att föräldralön får 

tas ut under flera perioder. 

 

Beredskap 

Beredskapsersättningen höjs från kl. 18 dag 

före arbetsfri dag till samma nivå som för 

arbetsfri dag. 

 

För arbete under beredskapspass som inte 

kräver inställelse till förutbestämd plats 

utges övertidsersättning för arbetad tid, dock 

minst 1 timma. 

 

Avtalsperiod 

Avtalet gäller från den 1 april 2017 till den 31 

mars 2020 och är uppsägningsbart inför det 

sista avtalsåret. 

 

Se fullständiga avtalsvillkor på 

sverigesingenjorer.se

 

http://www.sverigesingenjorer.se/Loner-avtal-lagar/Kollektivavtal/

