
ÖVERENSKOMMELSE  
 
mellan  MOTORBRANSCHENS ARBETSGIVAREFÖRBUND (MAF) 
 
och  SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND (CF) 
 
1. Parterna enas om att för tiden från den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007 prolonge-

ra 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 maj 2004 till och med den 30 april 2007 sluta av-

tal om löner i enlighet med bilaga B. Tekniska anvisningar, se bilaga C. 
 
3. Parterna enas om regler rörande arbetstid enligt bilaga D. 
 
4. Parterna enas om att prolongera följande avtal: 
 

- Avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän, med de ändringar som framgår av bi-
laga E. 

 
5. Ändringar enligt bilaga A, B, C, D, och E träder i kraft, där ej annat särskilt anges, från och 

med den avlöningsperiod som innehåller den 1 maj 2004. 
 
6. Denna överenskommelse gäller för tiden från och med den 1 maj 2004 till och med den 30 

april 2007. Om överenskommelsen inte sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång 
prolongeras den för ett år åt gången. 
 

 
 
Stockholm den 14 april  2004 
 
MOTORBRANSCHENS  SVERIGES CIVILINGENJÖRSFÖRBUND 
ARBETSGIVAREFÖRBUND  
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Allmänna villkor  Bilaga A 

Ändringar och tillägg i avtalet om allmänna villkor 
 
§ 4 Mom 4:1 – Ordet tantiem utgår i stycke 7 samt i anmärkning nr 2. 
 
§ 5 Mom 6:1-2 erhåller följande lydelse: 
 

Mom 6:1 
 
En tjänsteman som är tjänstledig på grund av havandeskap eller födelse av eget barn, ad-
option av barn eller mottagande av barn i avsikt att adoptera det och som har rätt till ha-
vandeskapspenning eller föräldrapenning har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om 

 
 - tjänstemannen har varit anställd hos arbetsgivaren under minst ett år i följd, och 
 
 - anställningen fortsätter under minst tre månader efter tjänstledigheten. 

 
Föräldralön utges enbart för en sammanhängande ledighetsperiod. Om tjänstledigheten 
skulle bli kortare än en respektive tre månader, utges föräldralön inte för längre tid än le-
digheten omfattar. 

 
Föräldralön på grund av havandeskap eller födelse av eget barn betalas inte för ledighet 
som tas ut efter att barnet är 18 månader. Ledighet på grund av adoption av barn eller 
mottagande av barn i avsikt att adoptera det berättigar till föräldralön enbart om den tas 
ut inom 18 månader från adoptionen eller mottagandet. 
 
Mom 6:2 
 

 Föräldralön utgörs av 
 
 - 1 månadslön minus 30 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m 15:e ka-

lenderdagen enligt mom 3:3, om tjänstemannen har varit anställd i ett men ej två år i 
följd 

 
 - 3 månadslöner minus 90 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom fr o m 15:e 

kalenderdagen enligt mom 3:3, om tjänstemannen har varit anställd i två år i följd eller 
mer. 

 
§ 6 mom 2:1 tillförs ett nytt stycke 2: 
 

Om annat inte överenskommits skall tjänsteman med okontrollerbar arbetstid eller frihet 
i arbetstidens förläggning varje månad upprätta en förteckning över arbetade över-
tidstimmar. Företaget är inte skyldigt att i efterhand utge övertidsersättning för arbetad 
övertid som inte löpande redovisats på detta sätt. 

 
§ 13 Giltighetstid erhåller följande lydelse: 
 

Detta avtal gäller från och med den 1 maj 2004 till och med den 30 april 2007. Om inte 
avtalet sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång prolongeras det för ett år åt 
gången. 
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Löner  Bilaga B 

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 äld-
re tjänstemän. 
 
Samma värderingar och tillämpning beträffande ovanstående principer skall gälla för samtliga 
arbetstagare. Framgår det vid lönekartläggning att diskriminerande eller osakliga löneskillna-
der förekommer skall dessa elimineras. 
 
LÖNEHÖJNING 2004-05-01, 2005-05-01 OCH 2006-05-01 
 
Allmän pott för lokala förhandlingar 
 
Den 1 maj 2004 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 1,7 procent av de fasta kontan-
ta lönerna för tjänstemannagruppen per den 30 april 2004. 
 
Den 1 maj 2005 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 1,8 procent av de fasta kontan-
ta lönerna för tjänstemannagruppen per den 30 april 2005. 
 
Den 1 maj 2006 avsätts vid företaget en lönepott motsvarande 1,8 procent av de fasta kontan-
ta lönerna för tjänstemannagruppen per den 30 april 2006. 
 
I samband med lönerevisionen skall parterna utöver ovan angivna utrymme förhandla om 
individuella 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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Löner  Bilaga B 

 
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 juli 2004 avseende första avtalsåret, senast den 
15 maj 2005 avseende det andra avtalsåret och senast den 15 maj 2006 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. 
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Tekniska anvisningar  Bilaga C 

Tekniska anvisningar 
 
1 LÖNEAVTALETS OMFATTNING 
 
a) Löneavtalets tillämpningsområde 
 
 Löneavtalet gäller endast CFs medlemmar i MAFs medlemsföretag. 
 
 Avtalet för respektive avtalsår omfattar endast de tjänstemän som börjat sin anställning  
 vid företaget senast 2004-04-30, 2005-04-30 respektive 2006-04-30. 
 
b) Undantag 
 
 Avtalet gäller ej för tjänsteman som 
 
 - är anställd  för vikariat eller i övrigt viss tid, och vars anställning ej har varat 
    fortlöpande under sex månader 
 
 - är anställd på prov 
 
 - innehar anställning som utgör bisyssla 
 
 - kvarstår i tjänst vid företaget efter uppnådd pensionsålder 
 

- är tjänstledig under minst tre månader – räknat från 2004-04-30, 2005-04-30 respektive 
2006-04-30 - av annan orsak än sjukdom eller föräldraledighet. 

 
c) Anställningsavtal träffat den 1 november eller senare 2003, 2004 respektive 2005 
 

Om ett anställningsavtal har träffats senare än den 1 november 2003, 2004 respektive 
2005 och överenskommelse träffats om att den avtalade lönen skall gälla oberoende av 
2004, 2005 respektive 2006 års löneavtal skall tjänstemannen ej omfattas av lönerevisio-
nen. 

 
d) Redan genomförd lönerevision 
 
 Har i avvaktan på 2004 års löneavtal lönehöjningar utgetts skall detta beaktas om ej de  
 lokala parterna överenskommit om annat. 
 
e) Kontraktslön 
 
 Löneavtalen tillämpas även för en tjänsteman med kontraktslön, om det ej framgår av 
 omständigheterna att så ej varit avsikten då kontraktet upprättades eller förnyades. 
 
f) Tjänstemän som slutat 
 
 Till tjänstemän som slutat sin anställning bör företagen, utan särskild anmaning,  
 betala ut vad dessa kan ha att fordra efter lönerevisionen. 
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Tekniska anvisningar  Bilaga C 

g) Företag med verksamhet vid skilda enheter 
 
 För de företag som bedriver verksamhet på flera orter eller vid flera enheter på en och 

samma ort gäller följande: 
 
 - Företaget skall tillämpa bestämmelserna i avtalet på företaget som helhet, om detta 
    varit ”klar praxis” vid tidigare lönerevisioner eller om lokal överenskommelse om detta 
    träffats i samband med tillämpningen av nu aktuellt löneavtal. 
 
 - I övriga fall skall företaget tillämpa löneavtalet för varje ort där företaget bedriver  
    verksamhet respektive för varje enhet av företaget på samma ort. 
 
2 RETROAKTIVA OMRÄKNINGAR  M M 
 
 Då löneavtalet för 2004 skall tillämpas fr o m 2004-05-01, måste vissa ersättningar 
 och avdrag omräknas retroaktivt från detta datum. Följande gäller beträffande utbetalade 
 övertidsersättningar, gjorda tjänstledighetsavdrag och sjukavdrag. 
 
 Övertidsersättningar skall omräknas retroaktivt. Om inte lokal överenskommelse 
 träffats om att omräkningen skall ske individuellt skall en ”schablonmetod” tillämpas 
 som innebär omräkning med den genomsnittliga lönehöjningen vid företaget för de CF- 
 organiserade tjänstemännen. 
 
 De genomsnittstal som vid schablonmetoden används för de CF-organiserade tjänste- 
 männen bör även tillämpas för oorganiserade tjänstemän. 
 

Tjänstledighetsavdrag skall omräknas retroaktivt. Omräkningen skall ske individuellt. 
Schablonmetod är ej tillåten. 

 
 Sjukavdrag skall omräknas enligt följande. 
 
 Sjukavdrag t o m 14:e kalenderdagen skall omräknas retroaktivt. 
 
 Retroaktiv omräkning skall ej ske för sjukavdrag fr o m 15:e kalenderdagen. 
 
3 PROVISION OCH PREMIELÖN 
 
 Reglerna avseende provisions- och premieavlönade är i princip oförändrade sedan 
 tidigare år. 
 
 För provisions- och tantiemavlönade tjänstemän bör eftersträvas – med beaktande av  
 att det ligger i nämnda löneformers natur att årsförtjänsten för den enskilde tjänste- 
 mannen kan variera – att förtjänstutvecklingen på sikt följer den för övriga tjänstemän. 
 
 För tjänstemän med premielön gäller samma principer för lönehöjningar som för  
 övriga tjänstemän. 
 
 
4 VISSA PENSIONSFRÅGOR 
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Tekniska anvisningar  Bilaga C 

a) Avtalets tillämpning vid pensionsfall 
 

Om lönehöjning utges till tjänsteman som slutat sin anställning 2004-05-01,  
2005-05-01 respektive 2006-05-01 eller senare respektive år och som är pensions- 

 berättigad, skall höjningen ej vara pensionsmedförande. Om anställningen har upp- 
 hört på grund av pensionsfall, skall emellertid lönehöjningen vara pensionsmedfö- 
 rande. 
 
b) Anmälan om pensionsmedförande lön 
 
 Företaget skall till Alecta som pensionsmedförande lön anmäla lönehöjning till 
 följd av detta avtal. 
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Regler rörande arbetstid  Bilaga D 

Arbetstid 
 
1. Parterna är ense om att arbetstidsfrågan skall hanteras av de lokala parterna. 
 
2. Arbetsgivaren och tjänstemannaklubben kan därvid träffa överenskommelse om arbetstider 
enligt nedan. Saknas tjänstemannaklubb kan överenskommelse träffas med den enskilde tjäns-
temannen. 
 

2.1 För heltidsarbetande tjänsteman utgår, utöver tidigare lokala överenskommelser, för 
varje fullgjord arbetsvecka kompensationsledighet med 10 minuter fr o m den 1 maj 
2006.  

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

 
2.2 De lokala parterna kan enas om att kompensationsledigheten eller del därav schema-
läggs. 

 
2.3 Utläggning av kompensationsledigheten sker efter överenskommelse mellan tjäns-
temannen och arbetsgivaren. 

 
Kompensationsledighet från ett kalenderår som kvarstår outtagen den 31 januari påföl-
jande kalenderår ersätts antingen kontant eller genom avsättning till pensionspremie. 
Aktuellt belopp beräknas enligt följande. För varje outtagen timme utgår en hundrasjut-
tiofemtedel av månadslönen. Vid tillämpning av divisorn 175 för en deltidsanställd 
tjänsteman skall deltidslönen först uppräknas till lön motsvarande full ordinarie arbets-
tid. 
 
Om uttag i form av pensionspremie medför lägre skattekostnader för arbetsgivaren i 
förhållande till uttag i form av lön skall pensionspremien ökas med mellanskillnad 

  
2.4 Arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen kan träffa överenskommelse om att 
tjänstemannen istället för kompensationsledighet erhåller motsvarande löneutrymme an-
tingen i kontant ersättning eller avsatt till pensionspremie. 
 
2.5 Om det under avtalsperioden sker förändringar i lag eller annan författning rörande 
arbetstid äger part rätt säga upp vid företaget träffade överenskommelser rörande arbets-
tidsförkortning eller kompensationsledighet med tre månaders uppsägningstid. Skulle så 
ske skall värdet av arbetstidsförkortningen eller kompensationsledigheten istället ersät-
tas med en generell löneökning. 

 
3. Träffas ej överenskommelse höjs månadslönen generellt med 0,5 % per den 1 maj 2006. 
 
4. Parterna är överens om att arbetstidsförkortning är de avtalsslutande parternas ansvar att 
hantera. Därför är nu parterna överens om en modell till arbetstidsförkortning som täcker be-
hovet av förändringar i arbetstidsfrågan.  
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Arbetstidsavtal  Bilaga E 

Ändringar i avtalet om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän 
 
§ 3 mom 4 st 4 utgår. 

 
§ 3 mom 6 erhåller följande lydelse: 
 

Utöver vad ovan sagts kan, när synnerliga skäl föreligger, högst 150 timmar extra över-
tid uttas under kalenderåret, efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och tjänste-
mannaklubben. Beträffande giltighetstid – se § 7 mom 2. 
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