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Avtal klart  
Årets avtalsförhandlingar har präglats av osäkerhet gällande världsekonomin och dess 
påverkan på den svenska marknaden. Osäkerheten har resulterat i en ovanligt kort 
avtalsperiod. 
Sveriges Ingenjörers avtal med Sveriges Byggindustrier beräknas ge lägst 3 % under 
avtalsperioden som är 14 månader. 
 
 
Löneökningar  
 
1. Lokal pott  
Om parterna inte enas om annat avsätts en lönepott motsvarande 2,5 % av de fasta 
kontanta lönerna för ingenjörsgruppen per den 31 januari 2012.  
 
2. Löneöversyn  
Utöver detta ska en löneöversyn göras medförande löneökningar i syfte att uppnå eller 
bibehålla önskad lönestruktur för ingenjörsgruppen. Löneöversynen beräknas ge lägst 0,5 %.  
 
3. Lönerevisionen ska ske den 1 april 2012 om inte annat överenskoms av lokala parter. 
Lönehöjningarna gäller retroaktivt från den 1 februari 2012.  
 
Avlösen av 0,2 %, ursprungligen avsatta i 2010-års avtal till individuellt 
kompetenssparande  
 
En generell löneökning motsvarande 0,2 % av var och ens lön ska göras. Detta sker, om 
man inte lokalt kommer överens om annat, i samband med ordinarie löneutbetalning i 
augusti 2012. Den nya lönen gäller dock retroaktivt från den 1 februari 2012.  
 
Restid  
 
En anmärkning har lagts till i § 7 Restidsersättning moment 1 avseende vikten av att ur 
arbetsmiljöhänseende följa upp restidens omfattning för tjänstemän med betydande sådan. 
Det gäller även dem som avtalat bort rätten till restidsersättning.  
 
Arbetstid  
 
I Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän har en anmärkning lagts till i § 1 moment 
3. Den tydliggör att man i utvecklingssamtalet ska uppmärksamma den totala arbetstidens 
omfattning för dem som avtalat bort rätten till övertidsersättning.  



 

  Mer information 

För medlemmar  
www.sverigesingenjorer.se 
• Avtalsinformation finns under medlem/avtal och villkor. 
• Ditt lönesamtal är en broschyr med tips och råd inför lönesamtalet. Finns under start/om förbundet/trycksaker 
• Lönestatistik finns under medlem/lön och lönestatistik. 
 
För förtroendevalda  
www.sverigesingenjorer.se 
• Avtalsinformation finns under förtroendevald/avtal.  
• Avtalskommentarer med löneanvisningar inför de lokala löneförhandlingarna finns under förtroendevald/avtal. Klicka på aktuell sektor. 
• Löneprocessen är en broschyr med tips och råd inför arbetet med de lokala löneförhandlingarna och utvecklingssamtalen. Finns under 

förtroendevald/praktiskt stöd/checklistor, stödmaterial. 
• Rapportera in de nya lönerna så fort de lokala förhandlingarna är klara. Rapporteringsmall finns under förtroendevald/förhandla lön/”välj 

sektor”/utvärdering, rapport. 
 
Fullständiga avtalsvillkor finns på www.sverigesingenjorer.se/förtroendevald/avtal 

  
Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 111 84 Stockholm, tel 08-613  80 00, fax 08-769 71 02  
 konsultera@sverigesingenjorer.se, www.sverigesingenjorer.se 

 
 
Arbetsgrupp lokal lönebildning  
 
Sveriges Ingenjörer och Sveriges Byggindustrier har tillsatt en arbetsgrupp som ska 
diskutera förutsättningar för att hitta former som bättre stödjer en aktiv lokal lönebildning. 
Gruppen ska bland annat diskutera förutsättningar för sifferlösa löneavtal.

http://www.sverigesingenjorer.se/�


  

 
 

 

 


