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Sveriges Ingenjörers avtalskrav gällande sågverksindustrin
Akademikerna skapar tillväxt och bidrar avgörande till företagens lönsamhet och
produktivitetsutveckling. Kraven är därför att akademikerna i sågverksindustrin ska tillförsäkras reallöneökningar och förbättrade villkor.
Löne- och villkorsavtalen prolongeras med nedan angivna krav på ändringar och tillägg. Med
dessa yrkanden tar därmed Sveriges Ingenjörer sitt ansvar och lägger en god grund för att
branschen ska kunna utvecklas och förnyas.
Sveriges Ingenjörer yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 2017-04-01.

Avtalsperiod
Utgångspunkten för avtalskraven är en ettårig avtalsperiod.

Löner
På företaget avsätts per den 1 april 2017 lönepott på 2,8 procent av de fasta kontanta lönerna
för Akademikergruppen per den 31 mars 2017.
Lönebestämmelserna ska tillämpas så att de leder till höjda reallöner för akademikerna,
stöder en utveckling av akademikernas potential, kompetens, arbetsuppgifter och ger
Akademikerföreningarna inflytande över dess tillämpning.
Regionala Löneseminarier
För att utveckla tillämpningen av lönebestämmelserna ska löneseminarier för de lokala
parterna i företagen fortsätta genomföras under ledning av Industriarbetsgivarna och
Sveriges Ingenjörer.

Tillfällig föräldrapenning
Inkomstutfyllnad med upp till 90 procent av lönen, även på lönedelar över 7,5 prisbasbelopp,
ska gälla vid uttag av tillfällig föräldrapenning för vård av barn i hushållet med 10 dagar per
kalenderår och anställd, § 13 mom 5 allmänna anställningsvillkor.
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Arbetstidsförkortning- Deltidspension/flexpension
En ytterligare avsättning ska göras till de system för arbetstidsförkortningdeltidspension/flexpension som parterna tidigare träffat överenskommelse om. Storleken på
avsättningen preciseras i de kommande förhandlingarna.

Avtal om allmänna villkor ska gälla även vid utlandstjänstgöring
Vårt avtal om allmänna villkor ska gälla även vid utlandstjänstgöring, § 1 mom 3 allmänna
anställningsvillkor.

Arbetsgrupper
Arbetet i 1 april 2016 överenskomna arbetsgrupper gällande utreda utlandsvillkor och
uppdatera/informera om avtalet angående fackligt förtroendevalda ska fortsätta genomföras.

Sveriges Ingenjörer förbehåller sig rätten att senare under förhandlingarna komplettera och
precisera våra krav.

Stockholm 21 december 2016

Daniel Falk

Mikael Brandt

Förhandlingschef Industri, Sveriges
Ingenjörer

Bransch- och Avtalsansvarig, Sveriges
Ingenjörer
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