Almega Tjänsteförbunden
Utbildningsföretag
1 april 2017– 31 mars 2020

Avtal klart
Vi har 2017 haft två avtalsrörelser på varandra, där den första handlade om
flexpensionspaketet och var klar 22/2, den andra en ”ordinarie avtalsrörelse”, som kanske
kan upplevas som lite förhandlingsmättad, men med bra diskussioner och blev klar 15/5.
Sveriges Ingenjörers avtal med Almega Tjänsteförbunden Utbildningsföretag 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 flexpension som under avtalsperioden ger 0,4 % i extra
avsättning till pensionspremier.
Löneökningar
1. Lokal pott
Om parterna inte kommer överens om
annat löneutrymme bildas en lönepott för
lokal fördelning med:




1,5 procent per 2017-04-01
1,3 procent per 2018-04-01
1,8 procent per 2019-04-01

2. Löneöversyn
Utöver detta ska parterna i samband med
lönerevisionen förhandla om individuella
löneökningar för att bibehålla eller uppnå
önskad lönestruktur. De individuella
löneökningarna ska stimulera
medlemmarna till goda arbetsinsatser.
Löneöversynen beräknas ge minst 0,5 %
per revisionstillfälle.
Flexpension
Parterna har kommit överens om att införa
ett system för flexpension. Från och med
den 1 november 2017 avsätts 0,2 procent
till flexpension och den 1 maj 2018 avsätts
ytterligare 0,2 % till flexpension dvs. totalt
0,4 % extra pensionsinsättningar under
avtalsperioden. Företagen kan besluta om
att tillåta medarbetarna att avstå

flexpension, men det beslutet ligger hos
den enskilde medarbetaren.
Rätten att ansöka om delpension (gå ner i
tid) gäller enligt avtalet från 62 års ålder.
Förutsättningar för fackligt
förtroendevalda
Parterna har enats om gemensamma
riktlinjer för lokalt fackliga arbete. Dessa
riktlinjer utgör dock inte
kollektivavtalsstatus men är en viktig del
för att stärka det lokala fackliga arbetet.
Rätten till sjuklön
Villkoren för rätten till sjuklön har
moderniserats genom att ett par obsoleta
och ev. diskriminerande villkor strukits
från avtalet.
Avtalsperiod
Avtalet gäller den 1 april 2017–31 mars
2020.
Se fullständiga avtalsvillkor på
sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm, tel 08-613 80 00
forhandling@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se

