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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 Livsmedelsföretagen beräknas ge löneökningar om minst 6,3 
procent under avtalsperioden. Därutöver har parterna kommit överens om en modell för 
inbetalning av individuella pensionspremier som bland annat kan användas för att underlätta 
deltidspension från 62 års ålder. Avtalsperioden är 3 år och det totala avtalsvärdet är 6,8 
procent. 
 
 
Avtalsperiod 
Avtalet gäller den 1 april 2013 – 31 mars 
2016. Avtalet kan sägas upp inför det sista 
avtalsåret. 
 
Löneökningar 
Om lokal parter inte kommer överens om 
annat löneutrymme höjs lönerna med: 
 
• 1,9 procent den 1 april 2013 
• 2,1 procent den 1 april 2014 
• 2,3 procent den 1 april 2015 
 
Delpension 
Möjlighet att gå i delpension från 62 års 
ålder införs.  
 
 

Pensionsinbetalning 
Parterna har avtalat om förstärkta 
pensionsinbetalningar som successivt 
byggs ut under avtalsperioden. Från och 
med den 1 april 2014 inbetalas 0,2 procent 
av pensionsmedförande lön och från och 
med den 1 april 2015 ökar inbetalningen 
med 0,3 procent till sammanlagt 0,5 
procent av lönen. 
 
De 0,6 procent som inom ramen för 
arbetstidsförkortningen varit möjliga att 
årligen disponera som pensionspremie 
eller kontant ersättning ändras under 
avtalsperioden till förstärkta 
pensionsinbetalningar. 
 
 



 

  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 

Föräldralön 
Rätten till föräldralön från arbetsgivaren 
förlängs från fem till sex månader. 
 
Föräldralön utbetalas redan vid ledighet 
med tillfällig föräldrapenning i samband 
med barns födelse eller adoption (sk 
pappadagar/partnerdagar). Dessa dagar 
med föräldralön avräknas från de totalt sex 
månaderna med föräldralön. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetstid och restid 
I allmänna anställningsvillkor skrivs in att 
restid bör planeras på ett sådant sätt att 
den inte oskäligt belastar tjänstemannen 
avseende natt-, dygns- och veckovila. 
 
I arbetstidsavtalet skrivs in att för de som 
har avlöst sin övertid bör den totala 
arbetstidens omfattning årligen diskuteras 
mellan tjänstemannen och arbetsgivaren. 
 
I arbetstidsavtalet skrivs vidare in att 
arbetsgivaren kan återföra 150 timmar 
övertid till övertidsutrymmet. Detta gäller 
om övertiden har ersatts med 
kompensationsledighet. 
 

 

http://www.sverigesingenjorer.se/Loner-avtal-lagar/Kollektivavtal/

