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FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Ärende: Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m

Parter: Sveriges Byggindustrier
Elektriska Installatörsorganisationen EIO
Maskinentreprenörerna
Plåtslageriernas Riksförbund
VVS-Installatörerna

Sveriges Civilingenjörsförbund (CF)

Tid: den 5 april 2001

Parterna konstaterar att uppgörelse träffats denna dag om löner enligt bilaga A och att
prolongera gällande avtal med ändringar och tillägg enligt bilaga B respektive bilaga C.

§ 1 Avtalsperiodens längd

Överenskommelsen omfattar avtalsåren 2001, 2002 och 2003, varmed avses
perioderna den 1 april 2001 – 31 mars 2002, den 1 april 2002 – 31 mars 2003 och den
1 april 2003 – 30 april 2004.

Avtalet om allmänna villkor gäller därefter för ett år i sänder, om avtalet inte sagts upp
senast tre månader före giltighetstidens utgång. Sker uppsägning löper avtalet efter
utlöpningsdagen med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Part äger senast den 31 december 2002 säga upp löneavtalet vad avser tredje
avtalsåret.

§ 2 Arbetstid

Parterna är överens om att hantera arbetstidsfrågan avtalsvägen och enligt denna
arbetstidsförkortningsmodell, bilaga D. Parterna är vidare överens om att denna
avtalade modell skall samordnas med eventuellt kommande lagstiftning om
arbetstidsförkortning.

§ 3 Arbetsmiljöfrågor

Parterna är överens om vikten av ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor särskilt inom
det psykosociala området samt att arbetsmiljöarbetet på företaget skall präglas av en
helhetssyn. Dessa frågor skall behandlas i partsgemensamma arbetsgrupper enligt
bilaga E respektive bilaga F.
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§ 4 Kompetensutveckling

Parterna träffade i 1998 års avtalsförhandlingar överenskommelse om riktlinjer
avseende kompetensutveckling. Enligt dessa skall arbetsgivaren och tjänstemannen
som en del i utvecklingssamtal diskutera tjänstemannens behov och planera dennes
kompetensutveckling i förhållande till företagets verksamhetsinriktning. Parterna har
nu enats om att de åtgärder som överenskommes skall dokumenteras och följas upp i
individuella utvecklingsplaner, bilaga G respektive bilaga H.

§ 5 Samarbetsavtal

Parterna har diskuterat behovet av ett samarbetsavtal liknande det s k Industriavtalet.
För att detta skall vara meningsfullt krävs dock att samtliga förbund på såväl
arbetsgivare- som arbetstagarsidan ingår i avtalet.

§ 6 Tekniska anvisningar till löneavtalet

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

Stockholm den 5 april 2001

SVERIGES BYGGINDUSTRIER ELEKTRISKA INSTALLATÖRS-
ORGANISATIONEN EIO

MASKINENTREPRENÖRERNA MÅLAREMÄSTARNAS RIKSFÖRENING

PLÅTSLAGERIERNAS RIKSFÖRBUND VVS-INSTALLATÖRERNA

SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND
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LÖNEAVTAL
mellan

Sveriges Byggindustrier, Elektriska Installatörsorganisationen, Maskinentreprenörerna,
Plåtslageriernas Riksförbund, VVS-Installatörerna (arbetsgivarförbunden)

och

Sveriges Civilingenjörsförbund (CF)

Parterna är ense om följande avtal att gälla för arbetsgivarförbundens medlemsföretag och
CF:s medlemmar vid dessa företag.

Avtalet gäller för tiden 1 april 2001 – 31 mars 2004.

Lönehöjningar den 1 april 2001, 1 april 2002 och 1 april 2003

Lönerevisioner

Förbundspott

En pott motsvarande 2,1 procent 2001, 1,6 procent 2002 och 1,6 procent 2003 av de fasta
kontanta lönerna för civilingenjörsgruppen per den 31 mars 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.



2
TJÄNSTEMANNAAVTALEN 2001                                 Bilaga A
CF

Detta avtal syftar bl a till att utbildning och kompetens skall 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 civilingenjörernas bidrag härtill.

Lönesättningen skall 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 skall ske efter samma principer för kvinnor och män liksom för yngre och
äldre.

Diskriminerande eller andra omotiverade skillnader mellan anställda skall inte förekomma.
I det fall endera parten påfordrar, skall de lokala parterna analysera om diskriminerande
eller på annat sätt sakligt omotiverade skillnader förekommer. Framkommer av dessa
analyser att omotiverade skillnader finns, skall dessa justeras i samband med
löneförhandlingarna..

3 Löner och löneutveckling

3.1 Gemensam genomgång av lönestrukturen
De grundläggande principerna för lönebildning enligt detta avtal förutsätter att de lokala
parterna gör en gemensam genomgång av avtalets intentioner och tillämpningen på
företaget. Med sin kännedom om företagets förhållanden skall 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 skall 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.
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Översynen skall grundas och motiverad bedömning.

3.2   Genomgång av varje CF-medlems lön vid individuellt samtal

En genomgång sker 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 skall 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 skall 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 skall 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.

4.4
Kan parterna ej enas vid central förhandling kan frågan överlämnas till Nämnden för
lönefrågor för slutligt avgörande.

Lönenämnden består av två representanter för berört arbetsgivarförbund och två
representanter för CF. En av representanterna från berör arbetsgivarförbund skall vara
ordförande och en av representanterna för CF vice ordförande.
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Allmänna anställningsvillkor

§ 5 Sjuklön m m

Mom 3:3 (EIO mom 4:2)
Sjuklön fr o m 15:e kalenderdagen

Lönegränsen 22 750 kronor ändras till 23 063 kronor.

Basbeloppet för 2001 är 36 900 kronor.

Mom 6  (EIO mom 7) ”Havandeskapslön” ändras till ”Ersättning i samband med
föräldraledighet vid barns födelse”

”Kvinnlig” strykes och ”hon/hennes” ersätts med ”tjänstemannen/tjänstemannens”,
”havandeskapslön” ersätts med ”föräldralön”, ”havandeskapsledighet” ersätts med
”föräldraledighet”.
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ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR

§ 6 Mom 1:1 och mom 1:3 erhåller följande lydelse:

§ 6  Övertidskompensation

Mom 1:1

Tjänsteman har rätt till särskild övertidskompensation om inte annan överenskommelse har
träffats enligt detta moment, andra stycket.

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan träffa överenskommelse om att särskild
kompensation för övertidsarbete ej utgår genom att övertidsarbetet ersätts med högre lön
och/eller fem eller tre semesterdagar utöver lagstadgad semester.

Sådana överenskommelser skall gälla för tjänstemän som har okontrollerbar arbetstid eller
frihet i arbetstidens förläggning. I andra fall skall särskilda skäl föreligga.
Överenskommelsen skall avse en period om ett semesterår om arbetsgivaren och
tjänstemannen inte överenskommit om annat.

Anmärkning
Om en tjänsteman efter överenskommelse enligt detta moment andra stycket finner
att den arbetade tiden i väsentlig grad avviker från de förutsättningar som
överenskommelsen vilar på, skall tjänstemannen ta upp detta med arbetsgivaren.

Med okontrollerbar arbetstid menas att det saknas praktiska möjligheter att registrera
arbetstiden på ett ändamålsenligt sätt, t ex därför att tjänstemannen i betydande
utsträckning utför arbete utanför arbetsgivarens ordinarie lokaler eller annars på olika
platser.

Mom 1:3

Om överenskommelse har träffats enligt mom 1:1 andra stycket eller mom 1:2 skall
arbetsgivaren underrätta vederbörande tjänstemannaklubb.

Efter underrättelse enligt ovan, skall arbetsgivaren om tjänstemannaklubben så begär uppge
de motiv som ligger till grund för överenskommelsen.

I övrigt inga förändringar i § 6.
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Arbetstid

Arbetstidsförkortning

Parterna har diskuterat arbetstidsfrågan och enats om att denna fråga bör hanteras av de
lokala parterna i företaget i syfte att träffa en överenskommelse härom inom en
kostnadsram om 0,5 procent per avtalsår - totalt under avtalsperioden 1,5 procent.

Träffas inte överenskommelse enligt föregående stycke gäller följande.

Den enskilde tjänstemannen erhåller arbetstidsförkortning om en dag per avtalsår. Detta
innebär att en dag kan tas ut under andra avtalsåret, två dagar under tredje avtalsåret och tre
dagar per år varje år fr o m året därefter.

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. Vid ledighetens förläggning bör hänsyn tas såväl till
verksamhetens krav som till tjänstemannens önskemål.

Ledighet som inte uttages under aktuellt avtalsår ersätts vid årets utgång kontant med lön
per timme motsvarande mertidsersättning enligt § 6 mom 4:1.

anmärkning
Med lokala parter menas i första hand företag och fackklubb eller motsvarande.
Saknas fackklubb eller motsvarande vid företaget, kan överenskommelse träffas
med enskild tjänsteman.
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Direktiv till arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor (Gäller inte EIO)

Parterna är överens om vikten av ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor särskilt inom det
psykosociala området samt att arbetsmiljöarbetet på företaget skall präglas av en helhets-
syn.

Parterna är därför överens om att ge i uppdrag till det Centrala Arbetsmiljörådet (CAT eller
motsvarande för Målaremästarna och Glasbranschföreningen) att inventera de arbetsmiljö-
problem som särskilt kan relateras till tjänstemännen enligt ovan. Därvid skall särskilt
studeras bland annat arbetsorganisationens, arbetstidernas och chefsutbildningens betydelse
för en god arbetsmiljö.

Rådet skall därutöver genom företagsbesök belysa det arbete som bedrivs i företagen inom
detta område. Gruppen kan samverka med externa resurser på området.

Arbetet skall utmynna i en rapport med syfte att sprida kunskap om faktorer som kan utgöra
orsaken till psykosociala problem, samt förslag på åtgärder som kan befrämja en god
arbetsmiljö och hur parterna gemensamt kan följa arbetsmiljöutvecklingen, bl a avseende
företagshälsovård.

Arbetet skall vara slutfört 2002-05-31.
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Direktiv till arbetsgrupp för arbetsmiljöfrågor (Gäller EIO)

Parterna är överens om att tillsätta en partsgemensam arbetsgrupp för hantering av följande
frågor.

Arbetsgruppen skall utarbeta förslag till arbetsmiljöavtal. Arbetsgruppens förslag skall vara
färdigt till 2001-12-31.

Parterna är överens om vikten av ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor särskilt inom det
psykosociala området samt att arbetsmiljöarbetet på företaget skall präglas av en helhets-
syn.

Parterna är därför överens om att arbetsgruppen skall inventera de arbetsmiljöproblem som
särskilt kan relateras till tjänstemännen enligt ovan. Därvid skall särskilt studeras bland
annat arbetsorganisationens, arbetstidernas och chefsutbildningens betydelse för en god
arbetsmiljö.

Arbetsgruppen skall därutöver genom företagsbesök belysa det arbete som bedrivs i
företagen inom detta område. Gruppen kan samverka med externa resurser på området.

Arbetet skall utmynna i en rapport med syfte att sprida kunskap om faktorer som kan utgöra
orsaken till psykosociala problem, samt förslag på åtgärder som kan befrämja en god
arbetsmiljö och hur parterna gemensamt kan följa arbetsmiljöutvecklingen, bl a avseende
företagshälsovård.

Arbetet skall vara slutfört 2002-05-31.
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Riktlinjer avseende kompetensutvecklingsavtal (Gäller inte EIO)

Kompetensutveckling – ett ansvar för både företag och tjänstemän
Erhåller följande lydelse

Företaget och tjänstemannen har ett gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen. Det är i
första hand företagets ansvar för att dess behov av kompetens hos tjänstemannen fort-
löpande tillgodoses. Likaså har tjänstemannen ett eget ansvar för att utveckla sin kompetens
i enlighet med de krav som företagets verksamhet ställer.

Regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och tjänsteman är härvid ett viktigt medel för
att bland annat kartlägga den kunskap och kompetens som behövs för företagets och
tjänstemannens utveckling. Härigenom skapas en process där tjänstemannens resultat,
kompetens och duglighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen. Dialogen
skall beröra såväl företagets utvecklingsplaner som tjänstemannens arbetsuppgifter, arbets-
situation, utvecklingsmöjligheter och kompetenskrav.

Arbetsgivaren och tjänstemannen skall som en del i utvecklingssamtal diskutera tjänste-
mannens behov och planera dennes kompetensutveckling i förhållande till företagets
verksamhetsinriktning. De åtgärder som överenskommes ska dokumenteras i individuella
utvecklingsplaner och följas upp.

I övrigt inga förändringar
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Överenskommelse om kompetensutveckling (1998-05-27)
(Gäller EIO)

Dialogens betydelse
erhåller följande lydelse

För att kompetensutvecklingen skall vara framgångsrik och ge önskat resultat har dialogen
mellan den enskilde tjänstemannen och företaget stor betydelse. Det är av vikt att den
enskilde tjänstemannen är medveten om vilka individuella åtgärder och utbildningsinsatser
som kan vara förenliga med företagets behov.

Utvecklingssamtal mellan chef och tjänsteman är härvid ett viktigt medel för att bland
annat kartlägga den kunskap och kompetens som behövs för företagets och tjänstemannens
utveckling. Härigenom skapas en process där tjänstemannens resultat, kompetens och
duglighet knyts samman med den individuella löneutvecklingen. Dialogen skall beröra
såväl företagets utvecklingsplaner som tjänstemannens arbetsuppgifter, arbetssituation,
utvecklingsmöjligheter och kompetenskrav.

Arbetsgivaren och tjänstemannen skall som en del i utvecklingssamtal diskutera tjänste-
mannens behov och planera dennes kompetensutveckling i förhållande till företagets
verksamhetsinriktning. De åtgärder som överenskommes bör dokumenteras i individuella
utvecklingsplaner och följas upp.

I övrigt inga förändringar


