Tekniktjänsteavtalet
1 april 2017 – 31 mars 2020

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 Tekniktjänstearbetsgivarna ger ett totalt avtalsvärde på
6,5 %, varav 6,1 % för löneökningar de närmaste tre åren. Partena har kommit överens om att
införa ett system för delpension/flexpension som under avtalsperioden ger 0,5 % i extra
avsättning till pensionspremier.
Löneökningar
Lönerevision sker den 1 april 2017, 1 april
2018 och 1 april 2019 om de lokala parterna
inte enas om andra datum.
Löneavtalets konstruktion är oförändrad
vilket innebär att om lokala parter inte
kan enas ska lönesumman vid varje
lönerevision öka med löneavtalsvärdet
för hela avtalsperioden (6 ,1 %) delat med
avtalsperiodens tre revisioner.
Delpension/flexpension
Parterna har kommit överens om att införa
delpension/flexpension. Från och med
den 1 november 2017 avsätts 0,3 % till
delpension och den 1 april 2018 avsätts
ytterligare 0,2 %, dvs. totalt 0,5 % under
avtalsperioden. Rätten att ansöka om
delpension gäller enligt avtalet från 62 års
ålder.
Visstidsanställning
Arbetsgivare och tjänsteman kan träffa avtal
om visstidsanställning om minst
1 månad och högst 24 månader (tidigare
18 månader) under en treårsperiod.
Under de sex första månaderna kan
visstidsanställningen avslutas genom
skriftlig underrättelse till motparten.
Anställningen upphör då en månad efter
underrättelsen.

Övertid
Taket för den allmänna övertiden höjs till
175 timmar per år. Allmän övertid får tas ut
med 50 timmar per månad beräknat som ett
genomsnitt under rullande
tremånadersperiod. Dock får högst 100
timmar tas ut under en kalendermånad.
Möjligheten att återföra övertid som har
tagits ut som kompensationsledighet utökas
från 75 till 100 timmar.
Beredskap
Beredskapsersättningen höjs från
kl. 18 dag före arbetsfri dag till samma nivå
som gäller för arbetsfri dag.
För arbete under beredskapspass som
inte kräver inställelse på arbetsplatsen eller
annan bestämd plats, betalas
övertidsersättning för arbetad tid,
dock minst 1 timme.
Avtalsperiod
Avtalet gäller den 1 april 2017 – 31 mars
2020 och är uppsägningsbart inför det sista
avtalsåret.
Se fullständiga avtalsvillkor på
sverigesingenjorer.se
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