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Avtal klart 
 

Årets avtalsförhandlingar har varit ovanligt komplicerade. De har präglats av finanskrisen och 
dess konsekvenser på den svenska arbetsmarknaden. Osäkerheten har medfört en kortare 
avtalsperiod än tidigare.   
 
Sveriges Ingenjörers/Naturvetarnas avtal med Industri- och KemiGruppen beräknas ge minst 
2,6 % under de närmaste 18 månaderna.  
 
 

Löneökningar 
1. Stupstockar 
Om parterna inte kommer överens om 
annat löneutrymme finns stupstockar om: 
 
• 0,9 procent per 2010-06-01 
• 1,7 procent per 2011-06-01 
 
2. Kompetenspott 
Årliga avsättningar om 0,2 procent till 
individuella konton. 
 
Föräldraledighetstillägg 

Nivån höjs från en, två respektive fyra 
månader till två, tre respektive fem 
månader. 
 
Restidsersättning 

Begränsningen på ersättning för max 6 
timmars restid är borttagen. Nu ersätts 
hela den faktiska restiden. 
 
Avtalsperiod 
Avtalet gäller den 1 april 2010 – 31 
september 2011.  

 
 
 
 
 
 

Partsgemensamma centrala 
arbetsgrupper under avtalsperioden 

1. Löneprocess  
Parterna är överens om att gemensamt 
stimulera de lokala parterna att utveckla 
de lokala löneprocesserna så att de 
uppfyller det centrala avtalets intentioner.  
 
2. Arbetstidsförkortning 
Parterna är överens om att, i 
förenklingssyfte, göra en översyn av 
bestämmelserna om arbetstidsförkortning. 
 
3. Lönebildning 
Parterna är överens om att vidareutveckla 
det gemensamma materialet kring lokal 
lönebildning.  
 
4. Utreda möjligheterna till ett sparande för 
kompetensutveckling.  
 
5. Undersöka möjligheterna till 
utbildningsinsatser i stället för uppsägning 
 
6. Partsgemensamt arbete avseende 
rehabilitering och företagshälsovård.  
 
7. Programgrupp angående diskriminering 
och jämställdhet. 
 
 
 



 

  Mer information 

För medlemmar  
www.sverigesingenjorer.se 
• Avtalsinformation finns under medlem/avtal och villkor. 
• Ditt lönesamtal är en broschyr med tips och råd inför lönesamtalet. Finns under start/om förbundet/trycksaker 
• Lönestatistik finns under medlem/lön och lönestatistik. 
 
För förtroendevalda  
www.sverigesingenjorer.se 
• Avtalsinformation finns under förtroendevald/avtal.  
• Avtalskommentarer med löneanvisningar inför de lokala löneförhandlingarna finns under förtroendevald/avtal. Klicka på aktuell sektor. 
• Löneprocessen är en broschyr med tips och råd inför arbetet med de lokala löneförhandlingarna och utvecklingssamtalen. Finns under 

förtroendevald/praktiskt stöd/checklistor, stödmaterial. 
• Rapportera in de nya lönerna så fort de lokala förhandlingarna är klara. Rapporteringsmall finns under förtroendevald/förhandla lön/”välj 

sektor”/utvärdering, rapport. 
 
Fullständiga avtalsvillkor finns på www.sverigesingenjorer.se/förtroendevald/avtal 
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