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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. 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

 


