
FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 
 
 
Ärende: Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m 
 
Parter: Elektriska Installatörsorganisationen EIO 
 Glasbranschföreningen 
 Maskinentreprenörerna 
 Plåtslageriernas Riksförbund 
 VVS-Installatörerna 
 
 Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) 
 
Tid: den 17 maj 2004 
 
 
Parterna konstaterar att uppgörelse träffats denna dag om löner enligt bilaga A och 
att prolongera gällande avtal med ändringar och tillägg enligt bilagorna B, C, D, E 
respektive F. 
 
§ 1 Avtalsperiodens längd 

 
Överenskommelsen omfattar avtalsåren 2004, 2005 och 2006, varmed avses 
perioderna den 1 maj 2004 – 30 april 2005, den 1 maj 2005 – 30 april 2006 och 
den 1 maj 2006 – 30 april 2007. 
 
Avtalet om allmänna villkor gäller därefter för ett år i sänder, om inte avtalet 
sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång. Sker uppsägning 
löper avtalet efter utlöpningsdagen med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. 
 

§ 2 Översyn av tjänstemannaavtalen 
 
Parterna är ense om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp vars uppgift är att 
utreda förutsättningarna för att anpassa mellanvarande kollektivavtal till 
avtalsområdenas företagsbild och dess förutsättningar. Bilaga G 

 
§ 3 Arbetsmiljöfrågor 

 
Parterna är överens om vikten av ett aktivt arbetsmiljöarbete. Parterna ska 
tillsätta en arbetsgrupp som ska förena arbetsgivareparterna och 
tjänstemannaorganisationerna i ett gemensamt arbetsmiljöavtal enligt bilaga H. 

 
§ 4 Tekniska anvisningar till löneavtalet 

 
Parterna är överens om tekniska anvisningar till löneavtalet enligt bilaga I. 

 
§ 5 Anteckningar till förhandlingsprotokollet. 

 
Vissa noteringar både i samsyn och partsegna enligt bilaga J.  



§ 6 SACO-Förbund 
 
Parterna är överens om att mellanvarande avtal ska tillämpas för tjänstemän 
som är medlemmar i andra PTK-anslutna Sacoförbund. 
 

 
 
 
Stockholm den 17 maj 2004 
 
 
 
ELEKTRISKA INSTALLATÖRS- GLASBRANSCHFÖRENINGEN 
ORGANISATIONEN EIO 
 
 
 
 
MASKINENTREPRENÖRERNA PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND

  
 
 
 
VVS-INSTALLATÖRERNA 
 
 
 
 
SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND 
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LÖNEAVTAL 
mellan 
 
Elektriska installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, 
Plåtslageriernas Riksförbund, VVS-Installatörerna 
 
och 
 
Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) 
 
Parterna är ense om följande avtal att gälla för arbetsgivareförbundens medlemsföretag och 
CF:s medlemmar vid dessa företag. 
 
Avtalet gäller för tiden 1 maj 2004 – 30 april 2007 
 
Lönehöjningar den 1 maj 2004, den 1 maj 2005 och den 1 maj 2006 
 
Lönerevisioner 
 
Förbundspott 
 
En pott motsvarande 1,7 procent 2004, 1,8 procent 2005 och 1,8 procent 2006 av de fast 
kontanta lönerna för civilingenjörsgruppen per den 30 april respektive år avsätts för 
individuella höjningar att fördelas av de lokala parterna. 
 
Löneöversyn 
 
I samband med lönerevisionen genomförs också av de lokala parterna en löneöversyn utöver 
fördelningen av förbundspotten medförande löneökningar i syfte att för civilingenjörsgruppen 
bibehålla eller uppnå önskad lönestruktur, som återspeglar civilingenjörsgruppens 
kvalifikationer i form av teknisk utbildning och kompetens. 
 
1. Gemensamma utgångspunkter 
 
Genom ökad lönsamhet och produktivitet skapas förutsättningar för civilingenjörernas 
löneutveckling. 
 
Ökad produktivitet är ett resultat av en process som förutsätter tydliga mål för företagets 
verksamhet och för civilingenjören. Företaget har ansvar för att målen sätts och att 
uppföljning av resultaten sker. 
 
Civilingenjörernas utbildning och kompetens är av stor betydelse för företagets utveckling. 
Civilingenjören blir bättre skickad att bidra till att lösa sina arbetsuppgifter så att 
verksamhetens mål kan uppnås genom successiv utveckling av sin kompetens. 
 
Detta avtal syftar bl a till att utbildning och kompetens ska återspeglas i den praktiska 
lönesättningen. Detta betyder att särskild hänsyn måste tas till de kvalifikationer som 
civilingenjörerna har som grupp. 
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2.  Grundläggande principer för lönebildning i företagen 
 
Lönesättning och löneutveckling för civilingenjörerna sker mot bakgrund av främst 
produktivitetsutvecklingen och civilingenjörens bidrag härtill. 
 
Lönesättningen ska vara en del av en produktivitets- och intäktsskapande process och 
stimulera till ökade insatser och arbetsglädje. 
 
Utgångspunkten är härvid civilingenjörernas arbetsuppgifter och kompetenskrav samt de mål 
av såväl individuell som övergripande art som satts för verksamheten. Målen kan även avse 
utveckling av personliga färdigheter och egenskaper, varvid exempel på betydelsefulla 
bedömningsgrunder är teknisk kompetens, lednings- och samarbetsförmåga, omdöme samt 
tekniskt, ekonomiskt och personellt ansvar, initiativförmåga, idérikedom, innovationskraft 
och mångkunnighet. Dessa faktorer har betydelse för lönesättningen av alla civilingenjörer, 
dvs såväl chefer som specialister och övriga. 
 
Bestämmande för den individuella lönesättningen är i första hand hur satta mål uppfylls, dvs 
de resultat som vederbörande uppnår. 
 
Lönesättningen ska ske efter samma principer för kvinnor och män liksom för yngre och äldre 
oavsett etnisk härkomst. 
 
Diskriminerande eller andra omotiverade skillnader mellan anställda ska inte förekomma. I 
det fall endera parten påfordrar, ska de lokala parterna analysera om diskriminerande eller på 
annat sätt sakligt omotiverade skillnader förekommer. Framkommer av dessa analyser att 
omotiverade skillnader finns, ska dessa justeras i samband med löneförhandlingarna. 
 
Föräldralediga, som inte arbetar vid tidpunkten för en lönerevision, ska på samma villkor som 
övriga tjänstemän omfattas av lönerevisionen. 
 
3.  Löner och löneutveckling 
 
3.1 Gemensam genomgång av lönestrukturen 
De grundläggande principerna för lönebildning enligt detta avtal förutsätter att de lokal 
parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner och tillämpningen på företaget. 
Med sin kännedom om företagets förhållanden ska de lokala parterna genom ömsesidigt 
hänsynstagande i samförstånd medverka i lönebildningen. 
 
Det är naturligt att företagets lönepolitik utgör grunden för lönesättningen och önskvärt att de 
lokala parterna är överens om det system för lönesättning som tillämpas. Om sådan samsyn 
inte finns, bör de lokala parterna inleda överläggningar härom. 
 
Vid överväganden beträffande lönestrukturen ska beaktas de i gruppen ingående 
civilingenjörernas ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, 
höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran samt bättre arbetsinsatser. 
 
Översynen ska grundas på systematisk och motiverad bedömning. 
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3.2  Genomgång av varje CF-medlems lön vid individuellt samtal 
Inför lönerevisionen sker en genomgång av varje CF-medlems lön i samband med ett 
individuellt samtal. Genomgången sker mellan lönesättande chefen och civilingenjören med 
utgångspunkt från de grundläggande principer som anges i punkt 2. 
 
Inriktningen bör vara att skapa en process där civilingenjörens resultat, kompetens samt 
duglighet och den individuella löneutvecklingen knyts samman. Därigenom ges 
civilingenjören möjlighet att påverka den egna löneutvecklingen. 
 
Vid den årliga genomgången av varje civilingenjörs lön ska i samband med det individuella 
samtalet också diskussioner föras om dennes arbetssituation, förekomst av övertid o dyl. 
Diskussionen har till syfte att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen och stödja utvecklingen i 
arbetet för engagemang och arbetstrivsel. 
 
För CF-medlem som inte erbjuds någon eller endast ringa löneökning ska särskilda 
överläggningar föras om den enskildes förutsättningar för arbetsuppgifterna och rådande 
arbetsförutsättningar, behov av kompetenshöjande insatser eller andra ändamålsenliga 
åtgärder. 
 
4.  Förhandlingsordning 
 
4.1 
Arbetsgivaren ska på begäran av CF:s lokalavdelning eller kontaktman förhandla om löner 
enligt detta avtal. Arbetsgivaren överlämnar förslag till individuella löner i den ordning som 
de lokala parterna överenskommer. 
 
4.2 
Saknar CF lokalavdelning eller kontaktman vid företaget lämnas förslag till och sker 
överläggning med den enskilde civilingenjören. 
 
4.3 
Om de lokala parterna ej kan enas kan central förhandling påkallas. 
 
3.4 
Kan parterna ej enas vid central förhandling kan frågan överlämnas till Nämnden för 
lönefrågor för slutligt avgörande. 
 
Lönenämnden består av två representanter för berört arbetsgivareförbund och två 
representanter för CF. En av representanterna för berört arbetsgivareförbund ska vara 
ordförande och en av representanterna för CF vice ordförande.
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Allmänna anställningsvillkor 
 
 
Parterna är överens om att innan tryck av avtal se över de regler i kollektivavtalen som bör 
ändras i anledning av rätten enligt lag att kvarstå i anställning till utgången av den månad 67 
års ålder inträder. 
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Allmänna anställningsvillkor 
 
(Gäller endast Elektriska Installatörsorganisationen EIO). 
 
§ 1 Avtalets omfattning  
 
Mom 2 För tjänsteman med företagsledande eller därmed jämförlig ställning gäller ej avtalet, 

såvida inte arbetsgivaren och tjänsteman enats om annat. 
 
 
(Gäller samtliga) 
 
Mom 8 Momentet utrangeras
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Allmänna anställningsvillkor 
 
§ 5 Sjuklön mm 
(Paragrafen anpassas i sin helhet till gällande sjuklöneperiodsbestämmelser samt gällande   
basbelopp) 

 
(Gäller Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Plåtslageriernas Riksförbund 
samt VVS-Installatörerna) 
 
Ersättning i samband med föräldraledighet vid barns födelse 

 
Mom 6:2 

 Föräldralön……………enligt mom 3:3 
 
Föräldralön skall tas ut sammanhängande under 18 månader efter barnets födelse. 

 
Om ledigheten ………………………….. omfattar. 

 
(Gäller Elektriska Installatörsorganisationen EIO) 
 
Mom 7:2  
Föräldralön utgörs av 

 - 1 månadslön minus 30 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid  
 sjukdom fr o m 15:e kalenderdagen enligt mom 4:2, om tjänste- 
 mannen har varit anställd i ett men ej två år i följd 
 - 2 månadslöner minus 60 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid 
 sjukdom fr o m 15:e kalenderdagen enligt mom 4:2, om tjänste- 
 mannen har varit anställd två år men ej tre år i följd. 
 - 3 månadslöner minus 90 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid 
 sjukdom fr o m 15:e kalenderdagen enligt mom 4:2, om tjänste- 

mannen har varit anställd tre år i följd eller mer. 
 
Föräldralön skall tas ut sammanhängande under 18 månader efter barnets födelse. 

 
 Om föräldraledigheten skulle bli kortare än 1, 2 eller 3 månader,  
 utges föräldralön inte för längre tid än ledigheten omfattar. 
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Allmänna anställningsvillkor 
 
 
§ 11 Uppsägning 
 
 Överenskommelse om annan uppsägningstid 

Mom 3:2  
Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid ska 
gälla. Om så sker får emellertid uppsägningstiden från arbetsgivarens sida ej understiga 
den tid som anges i tabellen i mom 2:1 
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Bilaga 4 Arbetstidsförkortning EIO, ME, PLR och VVS-I 
Bilaga 5 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän GBF 
 
Arbetstidsförkortning 
  
Parterna har diskuterat arbetstidsfrågan och enats om att denna fråga bör hanteras av de lokala 
parterna inom en kostnadsram om 0,5% för det tredje avtalsåret 1 maj 2006 – 30 april 2007. 
 
Träffas inte överenskommelse enligt föregående stycke gäller att tjänstemannen erhåller, 
utöver vad som framgår av anmärkning 1 nedan, ytterligare en dags arbetstidsförkortning per 
år från och med avtalsårets utgång 2007. 
 
För tjänsteman som inte arbetat heltid eller inte varit anställd hela ”intjänandeåret” omräknas 
ledigheten i proportion härtill. Vid beräkning av arbetad tid jämställs av arbetsgivaren betald 
frånvaro med arbetad tid. 
 
Ledigheten uttages i hela dagar om  annan överenskommelse inte träffas mellan 
tjänstemannen och arbetsgivaren eller att beräkningen enligt ovan omöjliggör detta. Vid 
ledighetens förläggning bör hänsyn tas såväl till verksamhetens krav som till tjänstemannens 
önskemål. 
 
Anmärkning 
1. I överenskommelse 2001 träffade parterna överenskommelse om arbetstidsfrågan. Denna 
överenskommelse gäller och ska fortsätta att tillämpas inom kostnadsram 1,5%. Om annan 
överenskommelse inte träffats äger tjänstemannen rätt till arbetstidsförkortning med 3 dagar 
per år. 
 
2. Med lokala parter menas i första hand företag och fackklubb eller motsvarande. Saknas 
fackklubb eller motsvarande vid företaget, kan överenskommelse träffas med enskild 
tjänsteman. 
 
3.Ledighet som inte uttages under aktuellt avtalsår ersätts vid årets utgång kontant med en lön 
per timme motsvarande mertidsersättning enligt § 6 mom 4:1. 
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Arbetsgrupp för översyn av tjänstemannaavtalen 
 

• Parterna är ense om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp vars uppgift är att 
utreda förutsättningarna för att anpassa mellanvarande kollektivavtal till 
avtalsområdenas företagsbild och dess förutsättningar. 
 
Gruppen skall bland annat se på hur dialogen inom företaget (det lokala fackliga 
inflytandet) kan utvecklas, samt hur formerna för beslutsvägar kan anpassas. 
 
Gruppen skall avlägga sin rapport senast den 1 oktober 2006. 
Delrapportering ska dock ske senast den 1 juni 2005.
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Arbetsgrupp för översyn av arbetsmiljöavtalen 
 

• Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp vars mål är att utarbeta ett 
arbetsmiljöavtal som kan tillämpas på samtliga mellanvarande kollektivavtal. 
Senast 1 oktober 2006 ska gruppen lämna sitt resultat. 
Delrapportering ska dock ske senast 1 juni 2005. 
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TEKNISKA ANVISNINGAR – LÖNEAVTAL 
2004-05-01 – 2007-04-30 
 
1 LÖNEAVTALETS OMFATTNING 
 
1.1 Detta löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anställning vid företaget senast den 

30 april 2004, 30 april 2005 respektive 30 april 2006 
 

1.2 Undantag av vissa kategorier 
 
Detta löneavtal omfattar ej tjänstemän som den 30 april 2004, 30 april 2005 respektive 
30 april 2006 
 
är anställd för vikariat, som praktikant eller i övrigt för viss tid, viss säsong eller visst 
arbete och vars anställning ej har varat fortlöpande under sex månader eller 
 
är anställd på prov och antingen ej har övergått direkt från tidigare anställning, i vilken 
han har omfattats av tjänstemannaavtal om allmänna villkor, eller vars anställning ej har 
varat fortlöpande under sex månader eller 
 
innehar anställning som utgör bisyssla eller 
 
kvarstår i tjänst vid företaget efter det att han uppnått pensionsåldern eller har anställts i 
företaget efter att ha uppnått den pensionsålder som tillämpats vid denna. 
 
Överenskommelse kan träffas om att lönehöjning ska utges till tjänsteman, som enligt 
ovan är undantagen från löneavtalet. Därvid ska bestämmelserna i detta avtal vara 
vägledande. 
 
Om tjänsteman, som den 30 april 2004, 30 april 2005 respektive 30 april 2006 var 
anställd som vikarie eller på prov och som enligt första stycket ej omfattas av 
löneavtalet, under avtalsperioden erhåller tillsvidareanställning vid företaget ska 
bestämmelserna i detta avtal vara vägledande vid fastställande av tjänstemannens lön. 
 

1.3 Tjänsteman som slutat sin anställning 
 
Om en tjänsteman har slutat sin anställning den 1 maj 2004, 1 maj 2005 respektive 1 
maj 2006 eller senare och ej har fått lönehöjning enligt löneavtalet ska han till företaget 
anmäla sitt krav härpå senast inom en månad efter det att tjänstemännen vid företaget 
har underrättats om att lönerevisionen är genomförd. Om tjänstemannen försummar 
detta medför detta löneavtal ej längre någon rätt till lönehöjning. 
 

1.4 Anställningsavtal den 1 november 2003, 1 november 2004 respektive 1 november 
2005 eller senare 
 
Om företaget och en tjänsteman den 1 november 2003, 1 november 2004 respektive 1 
november 2005 eller senare har träffat avtal om anställning och därvid även om viss lön 
och de vidare uttryckligen har överenskommit att den avtalade lönen ska gälla 
oberoende av 2004, 2005 respektive 2006 års lönerevision skall tjänstemannen ej 
omfattas av detta löneavtal. 
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1.5 Redan genomförd lönerevision 
 
Om företaget i avvaktan på detta löneavtal redan har utgett lönehöjningar ska dessa 
avräknas mot vad tjänstemannen erhåller vid tillämpning av löneavtalet såvida ej 
uttrycklig lokal överenskommelse om annat har träffats. 
 

 
1.6 Kontraktslön 

 
Löneavtalet tillämpas även för en tjänsteman med kontraktslön, om det ej framgår av 
omständigheterna att så ej varit avsikten då kontraktet upprättades eller förnyades. 
 

 
2 TILLÄMPNINGSREGLER 

 
2.1 Begreppet företag 

 
I det fall ett företag har sin verksamhet förlagd till olika orter eller om det på samma ort 
har flera enheter gäller följande där tvist uppkommer om löneutrymmet i samband med 
lönerevision. Om så har varit klar praxis vid företaget vid tillämpningen av tidigare 
löneavtal eller om lokal överenskommelse härom träffas, avses med ”företag” företaget 
som helhet. 
 

2.2 Retroaktiv omräkning 
 
Följande gäller beträffande utbetalade övertidsersättningar samt gjorda 
tjänstledighetsavdrag och sjukavdrag. 
 

2.2.1 Övertidsersättning 
Övertidsersättningar ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske med den 
genomsnittliga lönehöjningen för tjänstemännen vid företaget, såvida inte lokal 
överenskommelse träffas om att omräkningen ska ske individuellt för varje tjänsteman. 
 

2.2.2 Tjänstledighetsavdrag 
Tjänstledighetsavdrag ska omräknas retroaktivt. Omräkningen ska ske individuellt. 
 

2.2.3 Sjukavdrag 
Sjukavdrag inom sjuklöneperioden (14 el 21 dgr) ska omräknas retroaktivt. 
 
Retroaktiv omräkning ska också göras av sjuklön för bortfallande skift- eller ob-
ersättning. 
 
Sjukavdrag för tid efter sjuklöneperioden (fr o m dag 15 el 22) ska ej omräknas 
retroaktivt. 
 

2.2.4 Semestertillägg 
Utbetalt semestertillägg ska omräknas retroaktivt. 
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2.3 Arbetstidsförändring 
 
Om arbetstidens längd vid företaget eller för vissa tjänstemän förändras den 1 maj 2004, 
1 maj 2005 respektive 1 maj 2006 eller senare ska lönerna för berörda tjänstemän 
ändras i proportion till arbetstidsförändringen, såvida denna inte är föranledd av träffad 
uppgörelse om arbetstidsförkortning enligt 2001 respektive 2004 års överenskommelse. 
 

3 PROVISION 
 

3.1 Krontalsprovisioner 
 
Om en tjänsteman förutom med fast lön även är avlönad med ersättningsbelopp, som 
bestäms i kronor per producerad enhet eller försåld enhet, skall detta belopp prövas 
enligt löneprinciperna enligt punkt 1 i samband med lönerevisionen. 
 

3.2 Garanterade provisioner 
 
Garanterat provisions- eller tantiembelopp eller liknande inkomstgaranti ska prövas 
enligt löneprinciperna enligt punkt 1 i samband med lönerevisionen. 
 

3.3 Övriga provisioner 
 
För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör eftersträvas – med beaktande av att 
det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde tjänstemannen 
kan variera – att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga tjänstemän. 
 

4 PREMIELÖN 
 
För tjänstemän med premielön gäller samma principer för lönehöjningar som för övriga 
tjänstemän. 
 

5 VISSA PENSIONSFRÅGOR  
 

5.1 Pensionsmedförande lönehöjningar 
 
Om lönehöjning utges till tjänsteman som anges i punkt 1.3 ovan och som är 
pensionsberättigad, ska höjningen ej vara pensionsmedförande. Om anställningen har 
upphört på grund av pensionsfall ska emellertid lönehöjningen vara 
pensionsmedförande. 
 

5.2 Anmälan om pensionsmedförande lön 
 
Företaget ska såsom pensionsmedförande lön till Alecta anmäla lönen efter 
lönehöjningen. 
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Anteckningar till förhandlingsprotokollet 
 

• Parterna är överens om att följa den arbetsgrupp som tillsätts på 
Industriavtalens område, i fråga om partsgemensam lönestatistik, för att 
se om dess resultat eller modell kan nyttjas på mellanvarande 
avtalsområden. 
 

• Sif och CF har i årets avtalsförhandlingar tagit upp frågan om att OB- och 
beredskapsersättning bör införas i avtalet. Arbetstagareparten kvarstår 
vid sin tolkning. 
 

• Arbetsgivareparten har i årets avtalsförhandlingar tagit upp frågan om 
partsammansättning vid t ex överenskommelse om övertid. 
Arbetsgivareparten kvarstår vid sin tolkning. 
  


