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Avtal klart  
Parterna har enats om att avtalet fr o m den 1 maj 2017 byter namn till Tjänstemannaavtalet 

för Transportföretagen 12017 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 beräknas ge minst 6,0 % under avtalsperioden som är 36 

månader. Därutöver avsätts ytterligare till delpension till varje tjänsteman (från nuvarande 

nivå om 0,7% ) med 0,2% 2017 och 0,3% 2019. Totalt avtalsvärde under perioden är 6,5 %. 
 

Löneökningar  

1. Lokal pott 

En lönepott om lägst 2,0% bildas beräknat 

på de fasta kontanta lönerna för lokal 

fördelning  

 

• per den 30 april 2017  

• per den 30 april 2018 

• per den 30 april 2019 

 

Löneavtalet omfattar tjänsteman som 

börjat sin anställning vid företaget senast 

dagen för respektive lönerevision. 

Individuella lönehöjningar utges fr o m den 

1 maj 2017, 1 maj 2018 och 1 maj 2019.  

Det utrymme som bildas skall fördelas 

individuellt med beaktande av reglerna för 

lönesättning. Exempelvis ska den som varit 

eller är föräldraledig inte ha en ogynnsam 

löneutveckling i förhållande till övriga 

tjänstemän på företaget. 

                                                           
1 Tidigare Tjänstemannaavtalet för transportbranschen 

Ändringar i allmänna villkordelen 

En ny förhandlingsordning gäller fr o m 1 

maj 2017. Det är nu tydligt uttalat att 

partsavsikten är att så långt möjligt undvika 

tvistelösning i domstol och i stället söka 

lösa tvister i lokal eller central förhandling.  

En viktig ändring, som gäller fr o m 1 maj 

2018, är att tiden för att begära central 

förhandling, gällande ogiltigförklaring av  

en uppsägning eller ett avsked har förkortats 

till två veckor mot tidigare två månader.  

 

Uppsägning § 13. 

Vid en anställningstid vid företaget om 4 år 

eller mer gäller vid egen uppsägning en 

uppsägningstid om 3 månader. Följande 

anmärkning har införts: Om arbetsgivare 

och tjänstemannen träffat avtal om annan 

uppsägningstid gäller denna.  



 

 

För Svenska Flygbranschen har i bilagan 

om arbetstidsbestämmelser tydliggjorts att 

det är möjligt att på detta område träffa 

lokal överenskommelse om annan 

begränsningsperiod eller omfattning av den 

ordinarie arbetstiden (samma regel som i 

avtalet om arbetstidsbestämmelser för 

tjänstemän).  

 

Se fullständiga avtalsvillkor på 

sverigesingenjorer.se  

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

