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Avtalen är grunden till goda löne- och arbetsvillkor.  

Lönesamtalet viktigast för enskilda medlemmars löne- och 

karriärutveckling. 
 

Ingenjörer bidrar starkt till den utveckling, välfärd och hållbar tillväxt som Sverige och världen 

behöver och efterfrågar. Avtalet är en helhetslösning och grunden till välförtjänta löne- och 

arbetsvillkor. Därutöver är lönesamtalet den mest bidragande komponenten till enskilda 

medlemmars löneutveckling. 

 

Den 13 juni tecknades avtal mellan Almega Medieföretagen och Akademikerförbunden för 

avtalsområdet Public serviceföretag. Överenskommelsen innehåller ett helt nytt löneavtal, 

som löper tillsvidare med uppsägningsmöjlighet varje år. Villkorsavtalet löper på tre år, till 31 

mars 2016, och innebär några förändringar jämfört med tidigare avtal. Avtalet innehåller inget 

centralt angivet utrymme för löneökningar, men en möjlighet för centrala parter att fastställa 

att det på arbetsmarknaden etablerade ”märket” ska gälla, om lokala parter inte kommer 

överens. 

 

 

Löneavtalet 

Informations- och utbildningsinsatser 

beträffande löneavtalet kommer att ske 

under hösten 2013  

Fokus i löneavtalet ligger på den lokala 

processen. 

Allmänna villkor 

Förändringar i villkorsavtalet inkluderar: 

Förlängning av den period en medarbetare 

kan vara programanställd 

(visstidsanställning för att berika en 

produktion) upp till 48 månader inom en 

60-månadersperiod 

Ny regel om återbetalning av för mycket 

betald semester 

Rätten till föräldralön utökas från 4 till 6 

månader 

I avvaktan på resultatet av en arbetsgrupp, 

ändras regeln om utrikestillägg tillbaka till 

den som gällde i föregående avtal 

Uppsägningstider ändras från att gå efter 

ålder till att gå efter anställningstid. 

Ändringen kommer inte att gälla dem som 

med stöd av nuvarande regler har längre 

uppsägningstid. 

 



 

  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. 

• Löneprocessen är en broschyr med tips och råd inför arbetet med de lokala löneförhandlingarna och utvecklingssamtalen. Finns under 

förtroendevald/praktiskt stöd/trycksaker. 

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

sektor”/avstämning, rapport. 

 

Fullständiga avtalsvillkor finns på www.sverigesingenjorer.se/förtroendevald/avtal 

  

Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm, tel 08-613  80 00, fax 08-769 71 02  

 konsultera@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se 

Arbetsgrupper 

Parterna har kommit överens om att 

tillsätta arbetsgrupper för att se över 

följande områden: 

Utrikestilläggets/utrikesersättningens 

utformning 

Vikariatspooler 

Arbete i balans och chefskapets 

utvecklingsmöjligheter 

Kollektivavtalens omfattning (försök till 

gränsdragning mellan Unionens, 

Akademikerförbundens och 

Journalistförbundens områden) 

”Moderna arbetstidsregler”  

 

 

 

 

 

 

Övriga förändringar 

Överenskommelsen innehåller också ett 

avtal om Akademikerförbundens 

partsställning samt ett avtal om 

anställningsvillkor för avgiftskontrollanter 

vid Radiotjänst. Parterna har inlett 

överläggningar om ett statistikavtal för 

området. 

 

Akademikerförbunden företräds av 

kontaktförbundet DIK 

Telefon 08-466 24 00 

I Akademikerförbunden ingår:  
Sveriges Ingenjörer  
Akademikerförbundet SSR 
Civilekonomerna 
DIK 
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 
Jusek  
Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
Naturvetarna 
Sveriges Farmacevtförbund  
Sveriges Psykologförbund  
Sveriges Skolledarförbund  
Sveriges Universitetslärarförbund  
Sveriges Veterinärförbund  
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