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ÖVERENSKOMMELSE

mellan 

MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF)

och 

SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND (CF)

1. Parterna enas om att för tiden från den 1 april 2001 till och med den 30 april 2004 prolon-
gera senast gällande avtal om allmänna villkor, med de ändringar och tillägg som framgår
av bilaga A.

2. Parterna enas om att för tiden från den 1 april 2001 till och med den 30 april 2004 sluta
avtal om löner i enlighet med bilaga B.

3. Parterna enas om att prolongera följande avtal.
−  Avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän

4. Parterna är ense om regler rörande arbetstid enligt bilaga C.

5. Ändringar enligt bilaga A, B, och C träder i kraft, där ej annat särskilt anges, från och med
den avlöningsperiod som innehåller den 1 april 2001.

6. Denna överenskommelse gäller för tiden från och med den 1 april 2001 till och med den 30
april 2004. Om överenskommelsen inte sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång
prolongeras den för ett år åt gången.

Om part senast den 30 november 2002 har sagt upp denna överenskommelse upphör den att
gälla den 31 mars 2003.

Stockholm den 19 mars 2001

MOTORBRANSCHENS SVERIGES CIVILINGENJÖRS-
ARBETSGIVAREFÖRBUND FÖRBUND



Allmänna villkor Bilaga A
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Ändringar och tillägg i avtalet om allmänna villkor

§ 1 Avtalets omfattning

Mom 2 erhåller följande lydelse

För tjänstemän i företagsledande eller därmed jämförbar ställning gäller ej avtalet.

§ 5 Sjuklön m.m.

Mom 6 Havandeskapslön benämns Föräldralön och ändras enligt följande

”Havandeskapslön” ersätts med ”föräldralön”, ”kvinnlig” strykes och ”hon”/”hennes” ersätts
med ”tjänstemannen”/”tjänstemannens”.

§ 6 Övertidskompensation

Mom 1:1 erhåller följande lydelse.

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 i chefsställning eller 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 arbetsti-
den på ett ändamålsenligt sätt, t ex därför att tjänstemannen i betydande utsträckning utför
arbete utanför arbetsgivarens ordinarie lokaler eller annars på olika platser. Exempel på detta
kan vara när arbete utförs i hemmet eller säljarbeten.

Mom 1:3 erhåller följande lydelse.

Om överenskommelse har träffats enligt moment 1:1 andra stycket eller moment 1:2 skall ar-
betsgivaren underrätta vederbörande tjänstemannaklubb.
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Efter underrättelse enligt ovan skall arbetsgivaren, om tjänstemannaklubben så begär, uppge de
motiv som ligger till grund för överenskommelsen.

§ 11 Uppsägning

Mom 3:2 – 3:8 omnumreras till Mom 3:3 – 3:9

Ett nytt moment tillförs.

Mom 3:2 Överenskommelse om annan uppsägningstid

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan överenskomma om att annan uppsägningstid skall gälla.
Om så sker får emellertid uppsägningstiden från arbetsgivarens sida inte understiga vad som
anges ovan om arbetsgivarens uppsägningstid för det fall anställningen har påbörjats den 1 maj
1998 eller senare.

§ 13 Giltighetstid erhåller följande lydelse

Detta avtal gäller från och med den 1 april 2001 till och med den 30 april 2004. Om inte avtalet
sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång prolongeras det för ett år åt gången.

Förtida uppsägning

Om part senast den 30 november 2002 har sagt upp avtalet upphör det att gälla den 31 mars
2003.



Löner Bilaga B
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Löner m.m.

LÖNEPRINCIPER

Lönesättningen skall vara individuell och differentierad.

Lönerna skall bestämmas med hänsyn till ansvaret och svårighetsgraden i arbetsuppgifterna och
den enskilde tjänstemannens sätt att uppfylla dessa.

Ledningsförmåga, omdöme och initiativ, ekonomiskt ansvar, samarbetsförmåga samt idérike-
dom och innovationskraft skall beaktas vid lönesättningen.

En utgångspunkt är att lönen ökar med stigande ansvar och svårighetsgrad och med tjänste-
mannens prestation och duglighet.

Varje tjänsteman skall veta på vilka grunder lönen satts och vad tjänstemannen kan göra för att
öka lönen. Det leder till sakligt väl motiverade löneskillnader.

Även marknadskrafterna påverkar löneavvägningen.

Samma principer för lönesättningen skall gälla för kvinnor och män liksom för yngre och äldre
tjänstemän.

LÖNEHÖJNING 2001-04-01, 2002-04-01 OCH 2003-04-01

Allmän pott för lokala förhandlingar

Den 1 april 2001 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 2.1 procent av de fasta kon-
tanta lönerna för tjänstemannagruppen per den 31 mars 2001.

Den 1 april 2002 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 1.8 procent av de fasta kon-
tanta lönerna för tjänstemannagruppen per den 31 mars 2002.

Den 1 april 2003 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 1.6 procent av de fasta kon-
tanta lönerna för tjänstemannagruppen per den 31 mars 2003.

I samband med lönerevisionen skall parterna utöver ovan angivna utrymme förhandla om indi-
viduella löneökningar, där även provisionsbaserad lönedel beaktas, i syfte att bibehålla eller
uppnå önskad lönestruktur för tjänstemännen.

Vid lönesättningen skall beaktas de i gruppen ingående tjänstemännens ökade erfarenheter i
sina befattningar, mer kvalificerade arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter
och ansvar, befordran samt bättre arbetsinsatser.

Lönepotterna skall fördelas med utgångspunkt från avtalets löneprinciper och grundas på sys-
tematisk och motiverad bedömning.
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FÖRHANDLINGSORDNING

Lokal förhandling.

Om tjänstemannaklubben eller representant för tjänstemännen vid företaget så begär skall lokal
förhandling ske om tillämpningen av detta avtal.

Lokal förhandling skall påkallas senast den 1 juni 2001 avseende första avtalsåret, senast den
15 april 2002 avseende det andra avtalsåret och senast den 15 april 2003 avseende det tredje
avtalsåret, såvida inte de lokala parterna enas om annat.

Central förhandling.

Kan enighet om tillämpningen av detta avtal inte nås vid lokal förhandling kan endera parten
påkalla central förhandling.



Anteckningar till förhandlingsprotokollet Bilaga C
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Arbetstid

Parterna är ense om att arbetstidsfrågan i första hand bör hanteras av de lokala parterna.
Arbetsgivaren och tjänstemannaklubben kan därvid träffa överenskommelse om arbetstidsför-
kortning enligt följande.

För heltidsarbetande tjänsteman utgår för varje fullgjord arbetsvecka kompensationsledighet
med 12 minuter fr o m den 1 april 2001, med 24 minuter fr o m den 1 april 2002 och med 36
minuter fr o m den 1 april 2003.

Deltidsarbetande tjänsteman samt tjänsteman som inte fullgjort sin ordinarie arbetstid viss
vecka erhåller kompensationsledighet i proportion till den kortare arbetstiden.

De lokala parterna kan enas om att kompensationsledigheten eller del därav schemaläggs.

Utläggning av kompensationsledigheten sker efter överenskommelse mellan tjänstemannen och
arbetsgivaren.

Kompensationsledighet från ett kalenderår som kvarstår outtagen den 31 januari påföljande
kalenderår ersätts antingen kontant eller genom avsättning till pensionspremie. Härvid gäller
följande för beräkningen av det belopp som skall utgå kontant eller avsättas till pensionspre-
mie. För varje outtagen timme utgår en hundrasjuttiofemtedel av månadslönen. Vid tillämpning
av divisorn 175 för en deltidsanställd tjänsteman skall deltidslönen först uppräknas till lön mot-
svarande full ordinarie arbetstid.

Arbetsgivaren och tjänstemannen kan träffa överenskommelse om att tjänstemannen istället för
kompensationsledighet erhåller motsvarande löneutrymme antingen i kontant ersättning eller
avsatt till pensionspremie.

Träffas ej lokal överenskommelse höjs månadslönen generellt med 0,5 % per den 1 april 2001,
per den 1 april 2002 och per den 1 april 2003.

Parterna är överens om att arbetstidsförkortning är de avtalsslutande parternas ansvar att han-
tera. Därför är nu parterna överens om en modell till arbetstidsförkortning som täcker behovet
av förändringar i arbetstidsfrågan.

Anmärkning

Om uttag i form av pensionspremie medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren i förhållan-
de till uttag i form av lön skall pensionspremien ökas med mellanskillnaden.


