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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. 

 

Sveriges Ingenjörers avtal med Almega Tjänsteförbunden bransch Spel och Internationella 

kasinon ger utrymme för löneökningar på 6,8 % under de närmaste 3 åren. Bedömningen är 

dock att avtalet genom den lokala löneförhandlingen med beaktande av såväl centrala som 

lokala lönekriterier och kopplingen till marknadskrafterna bör ge mer.  

 

 

Löneökningar 

1. Lokal pott 

Om parterna inte kommer överens om annat löneutrymme bildas en lönepott för lokal 

fördelning med: 

 

• 2,0 procent per 2013-07-01 

• 2,3 procent per 2014-07-01 

• 2,5 procent per 2015-04-01 

 

Beräknat på fasta kontanta löner den 30 juni respektive avtalsår. 

 

 

Föräldralön 

Rätten till föräldralön från arbetsgivaren förlängs från 5 till 6 månader. Den extra 

föräldramånaden kan erhållas först efter 5 års anställning i följd. 

 

Avtalsperiod 



 

  Mer information 

För medlemmar  

www.sverigesingenjorer.se 

• Avtalsinformation finns under lön, avtal & lagar/kollektivavtal 

• Lönestatistik och tips inför lönesamtalet finns under lön, avtal & lagar/din lön 

 

För förtroendevalda  

www.sverigesingenjorer.se 

• Avtalsinformation och avtalskommentarer med löneanvisningar inför de lokala löneförhandlingarna finns under lön, avtal & lagar/kollektivavtal 

• Förhandla lön är ett avsnitt på webben med tips och råd inför arbetet med de lokala löneförhandlingarna och utvecklingssamtalen. Finns under 

förtroendevald/förhandla lön 

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

”sektor”/förhandlingsresultat 

 

Fullständiga avtalsvillkor finns på www.sverigesingenjorer.se/ lön, avtal & lagar/kollektivavtal 

 

  

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

Avtalet gäller den 1 juli 2013 – 30 juni 2016. Central part har möjlighet att säga upp avtalet i 

förtid avseende sista avtalsåret. Sådan uppsägning skall ske senast den 30 december 2014. 

 

Partsgemensamma centrala arbetsgrupper under avtalsperioden 

Parterna tillsätter en arbetsgrupp som ska utveckla löneavtalet under avtalsperioden. Arbetet 

ska inledas under september 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


