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Kollektivavtal 

mellan å ena sidan Svenska Flygbranschen och å andra sidan Svenska 

Transportarbetareförbundet och Svensk Flygteknikerförening (SFF) avseende 

flygtekniker på civilflygområdet, vilka är anställda hos företag som återfinns i 

Bilaga H. 

Kollektivavtalets tillämpningsområde, grund-
förutsättningar 

§ 1 Avtalets omfattning 

Avtalet omfattar de till Svenska Flygbranschen anslutna företagen inom 

civilflygområdet och reglerar lön och allmänna anställningsvillkor för vid dessa 

företag anställda flygtekniker. 

Med flygtekniker avses personal som innehar ett giltigt certifikat i enlighet med 

EASA del 66 (AML), alternativt efter lokal överenskommelse militärt 

flygteknikercertifikat (RML), med minst en av kategorierna A, B1 eller B2 för i 

bolaget i drift varande luftfartyg eller som betjänas av företaget och som 

tjänstgör i befattning för vilken bolaget fordrar dylikt certifikat. Därutöver är 

parterna överens om att för kategori A krävs en av företaget utfärdad CRS-

behörighet. 

Kategori A med CRS-behörighet avlönas efter överenskommelse mellan de 

lokala parterna. 

 

Anmärkning 
Parterna är överens om att den tidpunkt från vilket avtalet ska omfatta anställd, 

som dittills haft annan anställning i företaget än flygtekniker, är från och med 

den månad företaget har utfärdat behörighet. Med behörighet menas att certifiera 

underhåll (CRS) eller att signera som B1 och/eller B2 stödpersonal i 

basunderhåll. Arbetsgivaren utfärdar ett nytt anställningsavtal för befattningen 

Flygtekniker. 

§ 2 Arbetets ledning och fördelning 

Mom 1 

Med iakttagande av bestämmelserna i detta avtal äger arbetsgivaren rätt att 

ensam leda och fördela arbetet, att fritt antaga eller avskeda arbetstagare samt att 

använda arbetstagare, oavsett om dessa är organiserade eller ej. 
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Mom 2 

Med arbetsledare förstås den, som är anställd att såsom arbetsgivarens ställföre-

trädare leda, fördela och kontrollera arbete, vilket utföres av honom underställd 

personal och i vilket han icke annat än tillfälligtvis själv deltager. 

Mom 3 

Förekommande arbetsuppgifter, för vilka arbetstagare är anställda enligt detta 

avtal, utgörs av verkstadstjänst och mekaniker/starttjänst samt i anslutning härtill 

förekommande arbeten, som har samband med företagets speciella verksamhets-

form. 

§ 3 Föreningsrätten 

Arbetsgivarens respektive arbetstagarens rätt att tillhöra och verka för facklig 

organisation samt att utnyttja medlemskapet kallas föreningsrätt. Föreningsrätten 

skall på ömse sidor lämnas okränkt. 

Anser arbetstagare att arbetsgivaren vidtagit åtgärd, som kan tolkas som angrepp 

på föreningsrätten, äger han att, innan andra åtgärder vidtas, genom sin organisa-

tion påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 

Såsom kränkning av föreningsrätten får icke anses arbetsgivarens fordran att 

arbetsledare icke må tillhöra arbetstagarnas fackorganisation. 

Anställning, uppsägning 

§ 4 Anställning 

Mom 1 

Flygtekniker anställes och uppsäges av arbetsgivaren eller av denne utsedd 

företrädare. 

Mom 2 

Anställning gäller tills vidare om arbetsgivaren och arbetstagaren inte har 

överenskommit om annat enligt mom 4 eller 6 nedan. 

Mom 3 

För anställning hos företaget krävs friskintyg, om företaget så påfordrar. 

Arbetsgivaren ersätter kostnaden för läkarintyget. 

Mom 4 Provanställning 

Under de första sex månaderna av anställningstiden kan arbetstagaren anställas 

på prov. Om någondera parten önskar bryta anställningen före provperiodens slut 
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eller ej vill att anställningen skall fortsätta efter provperiodens slut, skall part 

underrätta motpart härom 14 dagar dessförinnan. 

Arbetsgivare, som önskar förfara enligt ovan, skall om arbetstagaren är medlem 

antingen i Svenska Transportarbetareförbundet eller Svensk 

Flygteknikerförening samtidigt med underrättelsen varsla förbundets lokala 

fackliga organisation härom. Sådant varsel skall lämnas till den person på 

arbetsplatsen som av förbundet utsetts att vara facklig förtroendeman med 

uppgift att mottaga sådant varsel, och, om sådan ännu ej utsetts, till lokal-

avdelningen. I sådana fall har såväl arbetstagaren som den fackliga organisa-

tionen rätt till en överläggning. Sådan överläggning skall begäras omgående och 

komma till stånd under underrättelsetiden 14 dagar. För det fall överläggning 

begärs meddelas slutligt besked i samband med överläggningen. Om någon över-

läggning ej begärs eller överläggning ej kommer till stånd under underrättelse-

tiden, skall underrättelsen betraktas som ett slutligt besked angående prov-

anställningens upphörande. 

Om arbetstagaren är organiserad i annan facklig organisation skall arbetsgivaren 

samtidigt med underrättelsen lämna varsel till denna organisation. Om arbets-

tagaren är oorganiserad skall något varsel ej lämnas. Såväl den enskilde arbets-

tagaren som dennes eventuella organisation har rätt till en överläggning med 

arbetsgivaren. 

Har besked enligt ovan ej lämnats senast vid provperiodens utgång om att 

provanställningen upphör vid provanställningsperiodens slut övergår prov-

anställningen i tillsvidareanställning. 

Mom 5 

Vid förnyad anställning äger arbetstagaren rätt att tillgodogöra sig föregående 

anställningstid för inträde i alla de rättigheter som detta avtal omfattar. 

Mom 6 Anställning för viss tid 

Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för 

viss tid när anställningen avser vikariat vid exempelvis arbetstagares sjukdom, 

militärtjänstgöring och semester. Avbrytes vikariatsanställning som varar längre 

tid än en månad skall en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar gälla. 

Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om anställning för 

viss tid när behov av extra arbetskraft föreligger. Den lokala fackföreningen har 

möjlighet att begära förhandlingar om tillsvidareanställning om arbetstagaren 

mera regelbundet anställs för viss tid. 

Mom 7 Anställningsbevis 

Arbetsgivaren skall i samband med att anställningsavtal träffas för arbetstagaren 

bekräfta den anställningsform som gäller. Detta skall ske genom skriftligt 

anställningsbevis som fastställts av avtalsparterna. I anställningsbeviset skall 

anges om anställningen avser deltidsarbete med angivande av arbetstidens längd 
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per vecka. Arbetsgivaren är skyldig att till den lokala fackföreningen insända 

kopia av anställningsbevis. 

§ 5 Uppsägning 

Mom 1 

Med undantag av vad som sägs i § 4 mom 4 och mom 6 ovan gäller den 

uppsägningstid som stadgas i lagen om anställningsskydd. Även beträffande 

formkraven vid uppsägning gäller vad som stadgas i lagen om anställningsskydd. 

Mom 2 

Om en anställd på grund av särskilda omständigheter vill lämna sin tjänst före 

uppsägningstidens slut bör arbetsgivaren pröva om så är möjligt. 

Mom 3 

Om arbetstagare slutar sin anställning utan att iakttaga bestämd uppsägningstid, 

är arbetsgivaren berättigad att från innestående lön och semesterersättning avdra 

ett belopp motsvarande tidlönen per dag gånger det antal dagar av uppsägnings-

tiden arbetstagaren ej har tjänstgjort. 

Mom 4 

Uppsägning från den anställdes respektive arbetsgivarens sida skall vara skriftlig. 

Uppsägningstid räknas fr o m dagen efter den dag då uppsägning skett. 

Mom 5 

När uppsägning har skett från arbetsgivarens eller den anställdes sida har den 

anställde rätt att erhålla tjänstgöringsbetyg, som utvisar anställningstiden, 

arbetsuppgifterna samt om den anställde så begär, vitsord beträffande det sätt på 

vilket arbetet utförts. 

Arbetstagare som slutar sin anställning äger rätt att utfå slutlön samt betyg senast 

vid nästkommande månads avlöningstillfälle efter det att anställningen upphört. 

Protokollsanteckning 
Då arbetstagare uppsäger sin anställning eller uppsäges från anställningen, 

lämnar arbetsgivaren på begäran arbetsgivarintyg avsett för arbetslöshetskassa. 

Mom 6 Turordning 

Överenskommelse får träffas mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation 

om avvikelse från bestämmelserna om turordning vid uppsägning respektive 

företrädesrätt till ny anställning. Hänsyn skall härvid tas till bl a yrkeskvalifika-

tioner. 

Begreppet driftsenhet skall, såvida ej annat överenskommes, avse företagets 

samtliga arbetsplatser på orten ifråga. 
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Omfattar driftsenheten flera avtalsområden med Svenska Transportarbetare-

förbundet som part kan lokal överenskommelse träffas om att turordningen skall 

avse samtliga dessa avtalsområden inom driftsenheten. 

Mom 7 Varning och suspension 

Om arbetstagaren har gjort sig skyldig till allvarlig förseelse i tjänsten kan 

arbetsgivaren tilldela arbetstagaren skriftlig varning. Sådan åtgärd skall 

omgående delges den lokala fackföreningen. Fackföreningen har möjlighet att 

inom tre veckor från delfåendet göra invändning mot åtgärden. 

Om arbetstagaren gjort sig skyldig till förseelse som kan föranleda uppsägning 

eller avskedande kan arbetsgivaren och den lokala fackföreningen i stället för 

uppsägning eller avskedande överenskomma om suspension för viss tid. Arbets-

tagaren skall godkänna sådan åtgärd. Under suspensionstid har arbetsgivaren 

inga ekonomiska förpliktelser gentemot arbetstagaren. Kan överenskommelse om 

suspension för viss tid ej träffas eller kan arbetstagaren inte godkänna sådan 

överenskommelse, kan frågan om suspension hänskjutas till central förhandling. 

Kan överenskommelse om suspension inte träffas vid central förhandling, kan 

frågan om uppsägning eller avsked i sista hand prövas av domstol. 

Mom 8 Lagen om anställningsskydd 

Utöver vad som avtalats gäller vad som stadgas i lagen om anställningsskydd 

(SFS 1982:80). 

Arbetstid 

§ 6 Ordinarie arbetstid 

Om ingen annan överenskommelse lokalt träffats/träffas mellan parterna gäller 

följande. 

Mom 1 

Ordinarie arbetstid förläggs i en följd i den utsträckning lufttrafiken så påfordrar 

och skall i genomsnitt utgöra 40 timmar per helgfri vecka; dock att den ordinarie 

arbetstiden vid kontinuerlig treskiftsgång skall utgöra 35,1 timmar (34,9 timmar 

vid 5-skift) samt vid kontinuerlig tvåskiftsgång 38 timmar per helgfri vecka i 

genomsnitt per 12-veckorsperiod. Av schemat skall framgå såväl tidpunkten för 

tjänstgöringens början och slut, som de fridagar, vilka skall infalla under den i 

schemat upptagna tiden, samt tiden för rast. 

Begränsningsperiodernas längd räknas i fasta 12-veckorsperioder med början 

vecka 13 år 2004 om inte annat överenskommits lokalt. Vid traditionellt 

intermittent tvåskiftsarbete måndag-fredag gäller 39 timmar per helgfri vecka.  
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Vid dagtidsarbete förläggs arbetstiden mellan kl 07.00 och 17.00 måndag t o m 

fredag. 

Vid tvåskiftsarbete förläggs arbetstiden mellan kl 06.00 och 24.00. 

Vid andra former av skiftarbete förläggs arbetstiden efter överenskommelse med 

CFF och SFF. 

Anmärkning: 
Grund för att inte träffa en överenskommelse enligt ovan är att exempelvis 

arbetsmiljömässiga hinder föreligger för föreslaget skiftarbete. 

Den anställde skall i genomsnitt beredas minst två fridagar per vecka. Den 

anställde skall under en period om fyra veckor beredas sammanhängande 

ledighet under minst en lördag-söndag. Såsom fridag gäller en sammanhängande, 

från tjänstgöring fri tid, av minst 30 timmar, där icke i undantagsfall överens-

kommelse beträffande kompensation träffas. Vid skiftindelning skall hänsyn tas 

till ordinarie transportmedel. 

Mom 2 

Om rast ej kan schemaläggas till fasta tider skall lokal överenskommelse träffas. 

Mom 3 

Under följande dagar: jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton samt 

juldagen och nyårsdagen erhåller den personal som icke behövs för trafikens 

upprätthållande beredd ledighet. Sådan ledighet får inte kvittas mot annan ledig 

tid.  

Den personal som är i tjänst är skyldig att utföra samtliga av arbetsgivaren 

beordrade arbetsuppgifter inom avtalsområdet.  

Med trafikens upprätthållande avses klargörande av samt reparationer och lättare 

tillsyner av egna och främmande organisationers luftfartyg vilka samma eller 

nästkommande dygn skall vara disponibla för trafik samt de arbeten i övrigt, som 

erfordras för trafikens upprätthållande. 

Mom 4 

Anställd, tillfälligt tjänstgörande på annan ort i Sverige än den ordinarie 

stationeringsorten, erhåller de berättigade fridagarna enligt normalt skiftschema 

efter återkomsten till hemstationen, såvida icke tjänstgöringen medgiver att de 

uttages under tiden för placeringen vid den främmande flygstationen. 

Mom 5 Förskjuten arbetstid 

Ordinarie arbetstid kan vid behov förläggas på annan tid än ovan sägs. För sådan 

förskjuten arbetstid (utanför kl 07.00-17.00 måndag-fredag) betalas tillägg enligt 

bestämmelserna i Bilaga A resp B, såvida ej annat överenskommits. Innan beslut 

fattas om förläggning av förskjuten arbetstid skall samråd ske med den lokala 

fackföreningen. 
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Mom 6 Nationaldagen 

De år nationaldagen infaller en lördag eller en söndag skall tillsvidareanställd 

kompenseras med en betald ledig dag utöver övrig ledighet. 

Mom 7 

Om särskilda omständigheter föreligger kan de lokala parterna träffa en skriftlig 

överenskommelse om annan begränsningsperiod eller omfattning av den 

ordinarie arbetstiden för viss arbetstagare eller för en grupp av arbetstagare. En 

sådan överenskommelse kan träffas för en period om högst tolv månader. 

Uppsägning av överenskommelsen måste göras minst tre månader före 

giltighetstidens utgång om parterna inte har avtalat om något annat. 

§ 7 Övertidsarbete 

Mom 1 

När arbetsgivaren anser att förhållandena påfordrar att arbete utförs även under 

annan tid än ordinarie arbetstid, har arbetstagaren att utföra dylikt arbete med 

iakttagande av bestämmelserna i Bilaga A resp B. 

Arbetsgivaren åligger dock att tillse att arbetstagaren genom användandet till 

dylikt arbete icke utsättes för överansträngning eller ohälsa. 

Arbetstagare med dagarbetstid, vilken fullgjort övertidsarbete som sträcker sig 

efter kl 22.00 och som pågått i minst fem timmar skall efter arbetstidens slut 

beredas tio timmars ledighet. Har övertidsarbetet för sådan arbetstagare påbörjats 

minst fyra timmar före ordinarie arbetstids början, skall tio timmars ledighet 

beredas honom efter fem timmars arbete från övertidsarbetets början. 

Arbetstagare i skiftgång, vilken i direkt anslutning efter ordinarie arbetstid utfört 

minst sex timmars övertidsarbete, skall efter arbetets slut beredas 10 timmars 

ledighet. 

Vid ledighet enligt tredje och fjärde styckena ovan göres ej löneavdrag. 

Mom 2 

Vid beräkning av övertid medräknas ej den till måltidsraster använda tiden och ej 

heller den från den dagliga ordinarie arbetstiden försummade, såvida ej 

försummelse skett utan arbetstagarens förvållande och anmälan därom blivit 

gjord eller arbetstagaren erhållit ledighet. 

Om övertidsarbete skall börja omedelbart efter den ordinarie arbetstidens slut och 

kan beräknas räcka minst två timmar, är arbetstagaren berättigad åtnjuta 

15 minuters matrast, vilken räknas såsom arbetstid. Meddelande om övertids-

arbete lämnas, där så kan ske, till arbetstagaren under ordinarie arbetstid dagen 

innan. 
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Mom 3 

Vid särskild inkallelse till tjänstgöring på fritid erhåller arbetstagaren avtalsenlig 

lön för minst tre timmar. Såsom särskild inkallelse räknas all övertid, som icke 

sker i direkt anslutning till den ordinarie arbetstidens början eller slut. 

Vid beordrat arbete under tid, då tillgång till ordinarie trafikmedel saknas, betalar 

arbetsgivaren arbetstagarens resekostnader till och från arbetet. Arbetsgivaren 

avgör i varje särskilt fall, vilket färdsätt arbetstagaren skall använda. 

§ 8 Beredskapstjänst 

Med beredskapstjänst avses tid då arbetstagare ej har arbetsskyldighet men 

ålägges vara anträffbar för att inom föreskriven tid efter varsel infinna sig på 

arbetsplatsen. 

De lokala parterna äger, om särskilda skäl föreligger, träffa överenskommelse om 

annan lösning. 

Varsel om beredskapstjänst bör lämnas i så god tid som möjligt. 

Vid inkallelse till tjänstgöring utgår övertidsersättning i vanlig ordning. 

Ersättning vid beredskapstjänst, se Bilaga A mom 7 respektive Bilaga B mom 7. 

§ 9 Deltidsarbete 

Mom 1 

Med arbete på halvtid förstås halvt heltidsarbete. Arbetstagare som har halvtids-

arbete skall avlönas med halv månadslön för heltidsanställd. 

Arbetsgivare och arbetstagare kan överenskomma om annan deltidsanställning än 

halvtidsanställning, varvid deltidsanställd arbetstagare avlönas med månadslön i 

proportion till för deltidsanställningen fastställd arbetstid. 

Halvtidsanställd arbetstagare som arbetar utöver halv arbetstid samt deltids-

anställd som arbetar utöver fastställd deltid upptill motsvarande heltid avlönas 

för överskjutande tid med timlön. 

Timlön beräknas enligt principerna för beräkning av timlöneavdrag för heltids-

anställd vid tjänstledighet (se § 13). 

I anställningsbeviset skall anges om anställningen avser halvtidsarbete eller 

deltidsarbete med angivande av arbetstidens längd per vecka. 

Mom 2 

Företagen skall tillse, att den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänst blir så 

jämn som möjligt. För stadigvarande deltidsarbete skall arbetstidsschema 

upprättas, såvida icke arbetsuppgifternas särskilda beskaffenhet omöjliggör detta. 

På sådant arbetstidsschema skall all regelbundet återkommande arbetstid angivas. 
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Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens 

längd och förläggning. En arbetstid understigande 16 timmar per vecka medför 

sålunda, att rätten till avgångsbidragsförsäkring, grupplivförsäkring och pen-

sionsförmåner reduceras. Den årliga arbetsinkomsten måste överstiga ett visst 

belopp - basbeloppet - för att arbetstagaren skall tillgodoräknas pensionspoäng 

för tilläggspension. 

Den deltidsanställde skall informeras om dessa bestämmelser - liksom om de 

övriga anställningsvillkor - som gäller vid deltidsarbete. Där så är praktiskt 

möjligt och i fall där den anställde så önskar skall arbetstiden för den deltids-

anställde bestämmas så att den anställde blir berättigad till de ovan angivna 

sociala förmånerna. 

Vid utökat arbetskraftsbehov skall i första hand deltidsanställda erbjudas ett 

högre antal timmar. 

§ 10 Deltid i pensioneringssyfte (Deltidspension) 

Mom 1 

Arbetstagare kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad 

arbetstagaren fyller 60 år. Om deltidspension beviljas är anställningen från det att 

deltidspensionen börjar gälla, en deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som 

följer av deltidspensionen.  

Avsättning enligt § 18 görs i syfte att skapa förutsättningar för arbetstagaren att 

gå i deltidspension. 

 

Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a § 

anställningsskyddslagen gäller inte för arbetstagare som har deltidsanställning 

genom deltidspensionering enligt detta avtal. 

Anmärkning: 
Parterna är överens om att avtalet ska anpassas till vid var tid gällande 

författningsregler rörande pension, t.ex. skatteregler avseende uttag av 

pensionsförsäkring. 

Mom 2 Ansökan och underrättelse 

Arbetstagaren ska hos arbetsgivaren skriftligen ansöka om deltidspension sex 

kalendermånader före det att deltidspensionen ska börja gälla. Av ansökan ska 

tydligt framgå vilken sysselsättningsgrad som avses. 

Samtidigt som ansökan lämnas till arbetsgivaren ska arbetstagaren underrätta 

lokal facklig organisation. 

 

Senast två månader från det att arbetsgivaren mottagit ansökan ska arbetsgivaren 

skriftligen till arbetstagaren och lokal facklig organisation meddela svar om 
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ansökan beviljas eller inte, för det fall inte uppskov överenskommits med 

arbetstagaren. Att inte svara i rätt tid utgör ett brott mot en ordningsföreskrift och 

har därmed inte innebörden att ansökan ska anses beviljad. Arbetsgivaren kan 

avslå ansökan om deltidspension om ett beviljande vid en objektiv bedömning 

skulle medföra en beaktansvärd störning i verksamheten. 

Mom 3 Förhandling och tvist 

Om ansökan om deltidspension har avslagits och arbetstagaren vill få ansökan 

prövad i förhandlingsordningen ska arbetstagaren underrätta lokal facklig part 

som har att begära lokal förhandling. Tvisten ska då anses gälla deltidspension 

med sysselsättningsgraden 50 procent av heltidstjänst och ska behandlas enligt 

förhandlingsordningen i 24 § enligt följande. 

 

Frågan om deltidspension ska beviljas kan behandlas i lokal förhandling och 

därefter, om frågan inte lösts, slutligt i central förhandling.  

Om parterna varken i lokal eller central förhandling kan komma överens i frågan 

om deltidspension enligt avtal kan beviljas utan beaktansvärd störning i 

verksamheten, ska lokal facklig part om arbetstagaren vill driva saken vidare, 

begära lokal förhandling om skyldighet för arbetsgivaren att betala skadestånd 

för felaktig avtalstillämpning. 

Löner, traktamenten m m 

§ 11 Löner 

Mom 1 

Se Bilaga A respektive B. 

Mom 2 

Ang ackordsarbete se Bilaga D. 

§ 12 Löneutbetalning 

Mom 1 

Månadslön som utbetalas i efterskott skall finnas tillgänglig på banklönekonto 

senast den 28:e i varje månad eller om denna dag är lördag, söndag eller helgdag 

närmast föregående helgfri dag. 

Mom 2 

Anmärkning mot uträkningen av avlöningsbeloppet skall göras till vederbörande 

kontor senast inom en vecka där så kan ske. 
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§ 13 Avdrag vid frånvaro 

Generellt gäller, att löneavdrag göres från och med den första dagen av ledig-

heten - i förekommande fall del av dag - som arbete skulle ha utförts till och med 

dagen före återinträde i tjänst. Nedanstående skall tillämpas såvida inte lokal 

överenskommelse träffats om annat. Vid ledighet överstigande 21 kalenderdagar 

inräknas i frånvaroperioden under och i slutet av frånvaron infallande fridagar, 

söndagar samt helgledighetsdagar. 

Avdrag avseende ledighet del av dag eller hela dagar till och med 21 kalender-

dagar i följd beräknas enligt följande: 

Total fast månadslön x antal under ledigheten infallande arbetstimmar. 

Veckoarbetstiden  x  4,333   

 

Vid kortare tidsenhet än hel timme - liksom vid uttag av kompensationsledighet - 

avrundning till närmaste sexminutersperiod. 

Avdrag avseende ledighet överstigande 21 kalenderdagar i följd beräknas enligt 

följande: 

Total fast månadslön  x  12 x antal under ledigheten infallande kalenderdagar. 
365 

§ 14 Arbete utom tjänsteort, resor och traktamenten 

Arbetstagares stationsort bestämmes av arbetsgivaren, varvid dock vid 

stadigvarande förflyttning till annan stationeringsort tre månaders varseltid om 

möjligt skall tillämpas. 

Vid arbete utom ordinarie stationeringsort och vid byte av stationeringsort gäller 

vid respektive företag utfärdade resereglementen. 

Ledigheter, frånvaro 

§ 15 Permission 

Permission (= kort ledighet med lön) beviljas i regel endast för del av arbetsdag. I 

särskilda fall (t ex vid hastigt påkommande sjukdomsfall inom arbetstagares 

familj eller nära anhörigs frånfälle) kan dock permission beviljas även för en 

eller flera dagar. 

Permission beviljas med en dag vid eget bröllop, egen 50-årsdag och egen 

bohagsflyttning samt med 2 dagar i samband med dödsfall inom familjen 

(maka/make, barn, barnbarn, föräldrar, syskon, svärföräldrar samt mor- och 

farföräldrar). 
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Anställd, som arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under 

återstoden av arbetsdagen på grund av arbetsskada, skall erhålla permission 

under denna tid. Förutsättningar för att permissionslön skall utges är dock att 

arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än sju dagar räknat från 

och med insjuknandedagen enligt socialförsäkringsbalken. 

§ 16 Semester 

Mom 1 

Semester utgår enligt lag, dock med iakttagande av vad som sägs i mom 2 - 9 

nedan. 

Mom 2 

Angående förläggning av sådan semesterledighet som avses i 12 § semesterlagen 

(huvudsemester) för Svenska Transportarbetareförbundets eller Svensk 

Flygteknikerförenings medlemmar skall vad som i lagen om medbestämmande i 

arbetslivet föreskrives om arbetsgivares förhandlingsskyldighet beträffande 

viktigare förändring av arbetstagares arbets- eller anställningsförhållanden äga 

motsvarande tillämpning. Förhandlingsskyldigheten skall i sådan fråga fullgöras 

gentemot den på arbetsplatsen som av förbunden utsetts att vara förtroendeman 

med uppgift att handlägga semesterförläggningsfrågor. Förtroendemannen får 

sådan ställning så snart arbetsgivaren erhållit meddelande härom och behåller 

denna ställning till dess annat meddelats. Finns förtroendeman utsedd på viss 

arbetsplats enligt förhandlingsordning eller eljest skall denne vara sådan 

förtroendeman som ovan sagts utan att särskilt meddelande därom behöver 

lämnas. 

Mom 3 

Vid pass/skifttjänstgöring enligt arbetstidsschema utan semesteruppehåll 

(driftsuppehåll) kan på grund av arbetstidsschemats konstruktion under 

semestern infallande arbetspass respektive fripass variera mellan arbetstagarna. 

Med hänsyn härtill skall den för vederbörande gällande semesterledigheten 

uttryckas i arbetspass i stället för semesterdagar. Omräkningen till arbetspass 

skall ske under hänsynstagande till den för vederbörande gällande genomsnittliga 

veckoarbetstiden och det genomsnittliga antalet timmar per arbetspass med 

iakttagande av att antalet semesterveckor enligt lagen är fem. För beräkningen 

tillämpas följande formel: 

Antal semesterdagar  x  ordinarie genomsnittlig veckoarbetstid 

5  x  genomsnittlig passlängd (1 tim per pass) 

Vid brutet passantal skall utjämning ske till närmast högre hela tal. Formeln kan 

också användas för att beräkna nettosemester för anställda som arbetar blott vissa 

dagar i veckan. 
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Exempel 

1. Vid pass/skifttjänstgöring med 36 tim arbetstid per helgfri vecka 

Genomsnittlig arbetstid per pass 8 tim. 

Antalet pass motsvarande 25 semesterdagar blir då följande: 

25 
x 

36 
= 22,5 vilket uppräknas till 23 arbetspass. 

5 8 

 

2. Vid pass/skifttjänstgöring med 38 tim arbetstid per helgfri vecka 

Genomsnittlig arbetstid per pass 11 tim. 

Antalet pass motsvarande 25 semesterdagar blir då följande: 

25 
x 

38 
= 17,3 vilket uppräknas till 18 arbetspass. 

5 11 

 

Som dygnsgräns vid pass/skifttjänstgöring i samband med semesterledighet skall 

gälla den tidpunkt då eftermiddagspasset slutar, vid vilken tidpunkt även natt-

passet i semesterhänseende skall anses börja. I de fall enbart nattpass 

förekommer skall som dygnsgräns gälla den tidpunkt då nattpasset börjar. 

Mom 4 

Parterna har uppmärksammat att det på arbetsplats med verksamhet under vecko-

slut kan uppstå svårigheter med bemanningen under sådan tid till följd av 

reglerna i 9 § semesterlagen om rätt till ledighet under veckoslut i samband med 

semester av viss längd. 

Parterna är ense om att en sådan situation utgör ”särskilda skäl” enligt 9 § 

semesterlagen och medger avsteg från lagens regler. Bemanning kan då ske 

genom att arbetstagare som avlöser varandra i semesterhänseende delar på 

tjänstgöringen under ett sådant veckoslut så att verksamheten under veckoslutet 

kan fortgå i normal omfattning. 

Mom 5 

Arbetstagare, som under ett semesterår vill utnyttja möjligheten att spara 

semesterdagar enligt 18 § semesterlagen, skall meddela detta till arbetsgivaren i 

samband med att förläggningen av årets huvudsemester bestäms, dock senast den 

1 april samma år. 

Om inte annat överenskommes, skall arbetstagare, som vill ta i anspråk sparade 

semesterdagar i samband med årets huvudsemester, underrätta arbetsgivaren 

härom, senast då förläggningen av årets huvudsemester bestäms. 

Vill arbetstagaren i andra fall ta ut sådana dagar, skall underrättelse lämnas 

senast tre månader innan ledigheten tar sin början. 
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Sparade semesterdagar skall tas ut i den tidsföljd som de sparats. 

Mom 6 

Arbetstagare, som anställts för viss tid enligt kollektivavtalets bestämmelser och 

vars anställning inte avses pågå längre än tre månader, har inte rätt till semester-

ledighet, såvida inte detta klart överenskommits vid anställningen. Semester-

ersättning utbetalas dock enligt lag. 

Mom 7 

Mom 7:1 

Semesterlönen utgöres av den på semestertiden belöpande aktuella fasta 

månadslönen och semestertillägg motsvarande för varje betald semesterdag 

0,8 % av arbetstagarens vid semestertillfället aktuella fasta månadslön. 

Anmärkning 

Procentsatsen anpassas med hänsyn till antalet semesterpass (skiftgående och 

deltidsanställd personal). 

Semesterlön på rörliga lönedelar utgör 13 % och utbetalas i samband med 

ordinarie månadslönebetalning. 

Anmärkning 

Med månadslön avses fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg per 

månad (t ex fasta förstemans-, förmans-, kallortstillägg eller liknande). 

Med rörliga lönedelar avses sådana lönedelar som har direkt samband med 

arbetstagarens personliga arbetsinsats. 

Traktamenten, ersättning för särskilda kostnader eller andra ersättningar, som 

inte har karaktären av lön, är inte semesterlönegrundande. 

Mom 7:2 

Semesterlön för sådan arbetstagare, som är avlönad uteslutande med timlön, skall 

utgå enligt principen för rörliga lönedelar enl mom 7:1 och denna semesterlön 

skall utbetalas om ett engångsbelopp vid sista ordinarie lönetillfället i maj månad 

oavsett när under semesteråret motsvarande semesterledighet erhålls. 

Semesterlönetillägg på rörliga lönedelar kan alternativt betalas i enlighet med 

vad som angivits under mom 7:1, 2 st. 

Mom 7:3 

För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag från arbetstagarens aktuella 

fasta månadslön med 4,6 % av månadslönen. 

Anmärkning 

Procentsatsen anpassas med hänsyn till antalet semesterpass (skiftgående och 

deltidsanställd personal). 
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Mom 7:4 

Överenskommelse om andra former för beräkning och utbetalning av 

semesterlön och semesterersättning kan träffas mellan arbetsgivaren och Svenska 

Transportarbetareförbundet och Svensk Flygteknikerförening (SFF). 

Mom 7:5 

Om arbetstagaren under intjänandeåret haft annan sysselsättningsgrad än vid 

semestertillfället, skall den vid semestertillfället aktuella fasta månadslönen 

proportioneras i förhållande till hans andel av full ordinarie arbetstid vid arbets-

platsen under intjänandeåret. 

Om sysselsättningsgraden har ändrats under löpande kalendermånad, skall vid 

beräkningen användas den sysselsättningsgrad, som gällt under det övervägande 

antalet kalenderdagar av månaden. 

Mom 7:6 

Semesterersättning beräknas som 4,6 % av den aktuella fasta månadslönen per 

outtagen betald semesterdag jämte semestertillägg. Semesterersättning för sparad 

semesterdag beräknas som om den sparade dagen tagits ut det semesterår 

anställningen upphörde. 

Mom 7:7 

Semestertillägget om 0,8 % utbetalas på samma sätt som andra rörliga lönetillägg 

vid ordinarie löneutbetalningstillfället i samband med semestern. 

Anmärkning 

Hänsyn tas härvid till de variationer, som kan uppstå på grund av semester-

beräkning enligt den så kallade passmetoden. 

Mom 7:8 

Sparade semesterdagar skall uttas i den ordning de sparats. 

Arbetstagare skall erhålla samma semesterlön för sparad semesterdag som för 

övriga semesterdagar under det semesterår då de sparade dagarna tas ut. 

Semesterlön för sparade semesterdagar beräknas enligt ovan med undantag för 

rörliga lönedelar, vilka betalas löpande. 

Semesterlön för sparad semesterdag skall proportioneras enligt mom 7:5. 

Mom 7:9 

Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör icke hinder för lokala överens-

kommelser i form av kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbets-

tagare i frågor som inte särskilt reglerats i semesterbestämmelserna och då 

semesterlagen medger sådana lokala överenskommelser. 

Mom 7:10 

Semesterlönen enligt 7:1 och 7:2 skall per dag för heltidsarbetande arbetstagare 

som fyllt 18 år uppgå till lägst 1 115 kr för semesteråret.  
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För deltidsarbetande nedräknas beloppen i proportion till arbetstiden. 

Mom 8 

Semesterersättning bestäms enligt grunderna för beräkning av semesterlön i 

mom 7 och skall betalas ut utan oskäliga dröjsmål och senast en månad efter 

anställningens upphörande. Möter hinder mot att beräkna semesterersättningen 

inom en månad efter anställningens upphörande skall den betalas ut inom en 

vecka efter det hindret upphörde. 

Mom 9 

Kollektivavtalets semesterbestämmelser utgör inte hinder för lokala överens-

kommelser i form av kollektivavtal eller avtal mellan arbetsgivare och arbets-

tagare i frågor som inte särskilt reglerats i semesterbestämmelserna och då 

semesterlagen medger sådana lokala överenskommelser. 

§ 17 Sjuklön m m 

Ändras sjuklönelagen under avtalsperioden skall ändringarna i lagen ersätta 

reglerna i kollektivavtalet i de delar som påverkas och därmed utgöra nytt avtals-

innehåll från det datum lagändringen träder i kraft. 

Rätt till sjuklön utgår enligt lagen om sjuklön med iakttagande av följande. 

Mom 1 Rätt till sjuklön 

En sjuklöneperiod omfattar de första 14 kalenderdagarna i en sjukperiod då 

arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt p g a sjukdom. För den del av sjuk-

perioden som infaller under insjuknandedagen (karensdag) utgår dock inte sjuk-

lön. Om en sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det tidigare sjuk-

period upphörde skall de båda perioderna i sjuklönesammanhang räknas som en 

period. De mellanliggande kalenderdagarna skall ej räknas in i sjukperioden. 

För den som visstidsanställts för kortare tid än en månad inträder dock rätten till 

sjuklön först sedan den anställde tillträtt anställningen och därefter varit anställd 

14 kalenderdagar innan sjukdomsfallet inträffar. 

Mom 2 Sjukanmälan till arbetsgivaren 

När en arbetstagare blir sjuk och därefter ej kan arbeta skall han snarast möjligt 

anmäla detta till arbetsgivaren. Vidare skall han så snart ske kan meddela arbets-

givaren när han beräknar kunna återgå i arbete. 

Arbetstagare har ej rätt till sjuklön för tid innan anmälan om sjukdomsfallet 

gjorts till arbetsgivaren. Detta gäller dock ej om arbetstagaren varit förhindrad att 

göra anmälan och sådan gjorts omedelbart efter det att hindret upphört. 

Mom 3 Försäkran och läkarintyg 

Mom 3:1 
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Arbetstagaren skall lämna arbetsgivaren en skriftlig försäkran om att han har 

varit sjuk och i vilken omfattning som hans arbetsförmåga varit nedsatt på grund 

av sjukdom. Arbetsgivaren är inte skyldig att betala ut sjuklönen innan arbets-

tagaren har lämnat försäkran. 

Mom 3:2 

Arbetsgivaren är skyldig att utge sjuklön fr o m den sjunde kalenderdagen efter 

dagen för sjukanmälan endast om arbetstagaren styrker nedsättningen av arbets-

förmågan och sjukperiodens längd med läkarintyg. 

Om särskilda skäl föreligger kan arbetsgivaren begära att arbetstagaren för rätt 

till sjuklön styrker nedsättningen av arbetsförmågan med läkarintyg från tidigare 

dag. Kostnaden för sådant läkarintyg ersättes av arbetsgivaren. Arbetsgivaren kan 

fordra att sådant intyg skall utfärdas av läkare som anvisats av arbetsgivaren. 

Mom 4 Beräkning av sjuklön 

Mom 4:1 

Sjuklön utgår ej för sjukdom som infaller under den första frånvarodagen i sjuk-

perioden (karensdagen). Under de 13 följande kalenderdagarna utgår sjuklön för 

sådan tid som arbetstagare skulle utfört arbete under överenskommen arbetstid 

om han ej varit sjuk. 

Om arbetstagaren återinsjuknar inom fem kalenderdagar från det tidigare 

sjukperiod upphörde, utgör den nya sjukperioden fortsättning på den tidigare, i 

fråga om karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd. 

Antalet karensdagar per 12-månadersperiod får ej överstiga 10. 

Vid arbetstagares frånvaro på grund av sjukdom görs sjukavdrag enligt följande:  

För sjukfrånvaro upp till 1/5 av  

veckoarbetstiden: 

Helt karensavdrag görs för varje  

frånvarotimme upp till 1/5     månadslönen x 12,2 

av veckoarbetstiden.     52 x veckoarbetstiden 

För sjukfrånvaro överstigande  

1/5 av veckoarbetstiden: 

Sjukavdrag görs för varje timme med  20% x månadslönen x 12,2 

        52 x veckoarbetstiden 

För sjukfrånvaro fr o m 15:e kalenderdagen görs avdrag per dag med 

  månadslönen  x  12  

  365  
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Till arbetstagare som under sjukperioden, dock ej karensdagen, skulle ha varit 

berättigad till kontant ersättning för förskjuten ordinarie arbetstid och övriga 

tillägg (dock ej övertidsersättning) utges dessutom 80 % av ifrågavarande tillägg. 

Till arbetstagare som omfattas av ackords-, prestations- eller liknande lönesystem 

och ej tillgodoräknas utfall under sjukfrånvaro utges härutöver 80 % av det 

genomsnittliga utfallet per timme under den beräkningsperiod då sjukdomsfallet 

inträffade, dock ej för karensdagen. 

Mom 4:2 Definition av månadslön 

Med månadslön avses i detta moment tarifflön + förstemanstillägg + eventuella 

fasta personliga tillägg inklusive push-back/bogseringsbonus. 

Mom 4:3 

Arbetstagare, som enligt beslut av försäkringskassan av medicinska skäl har rätt 

till sjuklön om 80 % redan från första ersättningsdagen, erhåller sjuklön beräknad 

på samma sätt som fr o m den andra ersättningsdagen. 

Mom 4:4 

Vid styrkt läkarbesök och av läkare ordinerad behandling skall ordinarie lön utgå 

för högst tre timmar per tillfälle i den mån ersättning för inkomstbortfall ej utgår 

till arbetstagare från försäkringskassa eller eljest. Beträffande permission vid 

skada i arbetet, se § 15. 

Mom 4:5 

Efter sjukdom må arbetstagare, i den mån arbete finnes vid vederbörande 

verkstad åter erhålla arbete vid densamma med iakttagande, att sådan arbets-

tagare har företräde till anställningen före eventuellt anställd ersättare. Härför 

fodras dock, att arbetstagaren utan onödigt dröjsmål anmäler sin önskan om 

återgång hos arbetsgivaren. 

Anmärkning 

Annan beräkning av sjuklön m m kan tillämpas efter lokal överenskommelse. 

Sådan överenskommelse gäller med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. 

Mom 5 Försäkring om Föräldrapenningtillägg (FPT) 

Sedan den 1 januari 2014 gäller Försäkring om Föräldrapenningtillägg istället för 

bestämmelserna om föräldralön. Försäkringen administreras av Fora och 

försäkras i AFA Försäkring. 

Se https://www.afaforsakring.se/ 

http://www.afaforsakring.se/
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Mom 6 Tillfällig föräldrapenning 

Vid frånvaro med tillfällig föräldrapenning, görs löneavdrag per frånvarotimme 

med 

månadslönen  x  12 

             52  x  

veckoarbetstiden. 

Mom 7 Smittbärare 

Om en arbetstagare måste avhålla sig från arbete p g a risk för överförande av 

smitta och rätt föreligger till ersättning enligt socialförsäkringsbalken görs avdrag 

per timme med 

månadslönen  x  12 

52  x  veckoarbetstiden. 

Protokollsanteckning 1 

Efter avtalets ingående äger batterimontör, om han så önskar, undergå läkar-

undersökning på arbetsgivarens bekostnad hos av arbetsgivaren anvisad läkare. 

Sådan undersökning äger därefter rum så ofta arbetsgivarens läkare finner 

erforderligt. 

Protokollsanteckning 2 

Parterna konstaterar att försäkringar enligt lag och avtal avseende arbetsskador 

syftar till att den skadelidande inte skall drabbas av inkomstförlust till följd av 

arbetsskada. Med arbetsskada avses skada som godkänns av försäkringskassan. 

I den mån arbetstagaren på grund av arbetsskadan är förhindrad att utföra sina 

ordinarie arbetsuppgifter och av företaget omplaceras till annat arbete med lägre 

lön skall företaget genom personligt tillägg tillförsäkra honom samma fasta lön 

som betalas för tidigare arbete. 

Sådan löneutfyllnad skall endast utgå därest försäkringskassan inte helt eller 

delvis ersätter mellanskillnaden. 

Arbetstagaren är skyldig att på arbetsgivarens begäran meddela försäkrings-

kassan den fasta lönen för det nya arbetet. 

Försäkringar 

§ 18 Försäkringar 

Mom 1 

Nedan angivna AMF-försäkringar skall gälla i enlighet med de överens-

kommelser som träffats mellan Svenskt Näringsliv och LO: 
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 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 

 Försäkring om avgångsbidrag (AGB) 

 Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 

 Avtalspension SAF-LO 

 Deltidspension (0,2 % av pensionsmedförande lön fr o m den 1 november 

2017. Premierna höjs med 0,3 % fr o m den 1 november 2019 och uppgår 

då till sammanlagt 0,5 % av pensionsmedförande lön.)  

 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 

Nedan angivna försäkring skall gälla i enlighet med den överenskommelse som 

träffats mellan Svenskt Näringsliv och LO: 

 Avgiftsbestämd omställningsförsäkring 

 Försäkring om Föräldrapenningtillägg (FPT) 

Mom 2 

Arbetstagare, som av arbetsgivaren beordras att medfölja på flygning, är på 

arbetsgivarens bekostnad flygolycksfallsförsäkrad till följande belopp: 

- dödsfall 10  x  det basbelopp som gäller för januari 

månad det år olycksfallet inträffar. - fullständig invaliditet 

Den anställde avstår för sig och sina rättsinnehavare från alla anspråk på skade-

ersättning från företaget resp dess personal utöver de anspråk på företaget, som 

arbetstagaren med stöd av detta avtals bestämmelser kan resa beträffande försäk-

ring, därest icke från företagets sida uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger. 

Protokollsanteckning 

Arbetsgivarparten har förklarat, att arbetstagare, som befinner sig ombord under 

flygning, är beordrad härtill. 

Mom 3 

Om anställd i samband med tjänstgöring utomlands p g a akut uppkommande 

ohälsa måste söka tandläkare, läkare och/eller sjukvård, skall de kostnader som 

därvid uppkommer ersättas genom av företaget tecknad reseförsäkring. 

Företagets åtagande begränsas till vad som omfattas av reseförsäkringen. 

Protokollsanteckning 

Vid SAS gäller speciella bestämmelser i stället för vad som sägs i mom 2 och 3 

ovan, se resereglementet. 
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§ 19 Permittering 

Överenskommelsen om permitteringslön samt om inrättande av permitterings-

löneanordning mellan SAF och LO av den 12 april 1984 gäller på avtalsområdet i 

enlighet med överenskommelsen mellan HAO och Svenska Transportarbetare-

förbundet av den 24 september 1984. 

Enligt ovanstående överenskommelse (1984-09-24) skall permitteringslön 

beräknas enligt följande: 

Med permitteringslön enligt 7 § i överenskommelsen SAF-LO avses dels för 

arbetstagaren utgående timlön enligt tillämpligt kollektivavtal jämte övriga 

tillägg såsom premiekompensation, ob-ersättning etc, dels ock - då någon form 

av ackord eller resultatlön utgår - ett timbelopp beräknat på genomsnittet per 

timme av utfallet av denna ackordsförtjänst under senast föregående kalender-

kvartal. 

Beklädnadsförmåner, omklädningsrum 

§ 20 Beklädnadsförmåner 

Företaget tillhandahåller ändamålsenliga skyddskläder och övrig skyddsutrust-

ning som fordras för tjänsten. Företaget bekostar tvättning och underhåll för 

utrustningen. 

För uniformspliktig personal gäller vid företaget utfärdat uniformsreglemente. 

§ 21 Omklädningsrum 

Vid ordinarie arbetsplats håller arbetsgivaren uppvärmt mat- och omklädnings-

rum samt klädskåp, tvättmedel och handdukar. 

Ordningsregler, flyttningsreglemente 

§ 22 Ordningsregler 

Av respektive företag särskilt utfärdade ordningsregler gäller. 

§ 23 Flyttningsreglemente 

Se bilaga E. 
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Förhandlingsordning, giltighetstid 

§ 24 Förhandlingsordning 

Mom 1 

Uppstår tvist mellan företaget och de anställda får något störande ingrepp i 

arbetets gång icke omedelbart vidtagas, utan skall först allvarliga försök göras att 

genom skriftlig eller muntlig förhandling bilägga densamma. 

Mom 2 

Om lokal part har önskemål eller påpekanden att framföra rörande 

kollektivavtalets tillämpning, skyddstjänsten eller i övrigt berörande 

arbetsförhållandena, skall dessa i första hand framföras till arbetsledningen. 

Mom 3 

Kan ej överenskommelse därvid träffas och endera parten anser sig vilja fullfölja 

ärendet begäres lokal förhandling. Denna skall såvitt möjligt äga rum inom två 

veckor. Vid lokal förhandling föres protokoll. 

Mom 4 

Kan vid lokal förhandling ej överenskommelse träffas, och endera parten önskar 

fullfölja ärendet, hänskjutes detta inom två månader till central förhandling, 

varvid arbetsgivarparten företrädes av Svenska Flygbranschen och 

arbetstagarparten av Svenska Transportarbetareförbundet eller Svensk 

Flygteknikerförening. Vid central förhandling föres protokoll. 

Mom 5 

Rör tvisten tolkning eller tillämpning av gällande avtal, är att iakttaga vad lag 

stadgar. Om i sådan tvist endera parten vill anhängiggöra talan hos Arbetsdom-

stolen, skall detta ske senast inom tre månader från den dag, då ärendet vid 

förhandlingar mellan parterna slutbehandlats. 

Mom 6 

Beträffande tidsfrister för förhandlingars påkallande och genomförande samt 

eventuellt väckande av talan vid domstol gäller vad som stadgas i med-

bestämmandelagen, försåvitt inte annat är stadgat i annan lag till vilken tviste-

frågan är hänförlig. 

Mom 7 

Som brott mot gällande avtal må - under villkor att gällande regler för behandling 

av tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare för däri avsedda fall iakttagits - 

icke anses vare sig av arbetsgivaren företagen lockout eller av arbetstagare före-

tagen strejk eller blockad, som sker efter beslut av vederbörande 



Flygtekniker 2017-11-01 - 2020-10-31   23 

fackförbundsstyrelse. Sådan lockout, strejk eller blockad får dock ej ske för att 

framkalla ändring i eller tillägg till gällande avtal eller förbindas med yrkande 

om sådan ändring eller sådant tillägg. 

Mom 8 

Vill någon som har förhandlingsrätt enligt 10 § MBL yrka skadestånd eller annan 

fullgörelse enligt denna lag eller kollektivavtal, skall han påkalla förhandling 

inom fyra månader efter det att han har fått kännedom om den omständighet 

vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det att omständigheten har 

inträffat. Skall enligt föreskrift i kollektivavtal förhandling äga rum både lokalt 

och centralt, gäller vad som nu har sagts den lokala förhandlingen. Central 

förhandling skall i sådant fall påkallas inom två månader efter det att den lokala 

förhandlingen har avslutats. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning, när part som avses där vill vinna 

förklaring att rättshandling eller avtalsbestämmelse är ogiltig av det skälet att den 

innebär kränkning av föreningsrätten. 

Påkallar part ej förhandling inom föreskriven tid, förlorar han rätten till förhand-

ling. 

Mom 9 

Parterna förbinder sig att strikt iakttaga ovannämnda förhandlingsordning i alla 

frågor som berör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, oavsett om 

dessa direkt är att hänföra till förefintligt kollektivavtal eller om de kan anses 

falla utanför detta område. 

Från ingendera partens sida får innan lokal och/eller central förhandling ägt rum, 

sådana åtgärder vidtagas, som på ett eller annat sätt kan försvåra frågans vidare 

behandling. 

§ 25 Avtalets giltighetstid 

Avtalet gäller fr o m den 1 november 2017 t o m den 31 oktober 2020. 

Om part senast den 30 april 2019 har sagt upp kollektivavtalet upphör avtalet att 

gälla den 31 oktober 2019. Sådan uppsägning får endast ske om motsvarande 

uppsägning skett av parterna till Industriavtalet.  

Såvida förtida uppsägning enligt ovan inte sker, förlängs avtalet år från år efter 

den 31 oktober 2020, såvida inte begäran om förhandling sker minst två månader 

före den 31 oktober 2020. Om begäran om förhandling framställs före detta 

datum gäller avtalet för tiden efter den 31 oktober 2020 med sju dagars 

ömsesidig uppsägningstid. 

Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen. 
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Uppsägande part är skyldig att senast 30 dagar efter den sista för uppsägningen 

bestämda dagen till motparten överlämna förslag till nytt avtal. 

 

 

Stockholm  

SVENSKA 

FLYGBRANSCHEN 

 SVENSKA 

TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET 

 

Lovisa Nellevad 

Datum: 14 maj 2018 

 

Abraham Dal 

Datum: 15 maj 2018 

  

Peter Winsten 

Datum: 15 maj 2018 

 

SVENSK FLYGTEKNIKERFÖRENING 

 

Ola Blomqvist 

Datum: 14 maj 2018 
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Bilagor 

Bilaga A Löner SAS 

Mom 1 SAS 

Fr o m 1 november 2017 utgår minimitarifflöner enligt följande: 

20 års ålder samt yrkesvana uppgående till: 

 

 5 år 6 år 7 år 8 år 10 år 12 år 15 år 

Ett certifikat        

Beg. Lön 27 138 27 830 28 522 29 217 29 616 30 602 31 298 

5 år 28 578 29 272 29 964 30 659 31 353 32 045 32 739 

10 år 29 945 30 636 31 329 32 026 32 717 33 410 34 104 

Två certifikat        

Beg. Lön 27 895 28 587 29 282 29 975 30 667 31 362 32 058 

5 år 29 335 30 031 30 724 31 415 32 110 32 802 33 498 

10 år 30 702 31 395 32 088 32 781 33 475 34 170 34 862 

Tre certifikat        

Beg. Lön 28 651 29 345 30 041 30 734 31 426 32 121 32 814 

5 år 30 093 30 788 31 479 32 175 32 868 33 561 34 256 

10 år 31 461 32 153 32 846 33 538 34 235 34 927 35 620 

 

 

Fr o m 1 november 2018 utgår minimitarifflöner enligt följande: 

20 års ålder samt yrkesvana uppgående till: 

 

 5 år 6 år 7 år 8 år 10 år 12 år 15 år 

Ett certifikat        

Beg. Lön 27 681 28 386 29 093 29 801 30 208 31 214 31 924 

5 år 29 150 29 857 30 563 31 272 31 980 32 686 33 394 

10 år 30 544 31 248 31 956 32 666 33 371 34 078 34 786 

Två certifikat        

Beg. Lön 28 453 29 158 29 868 30 574 31 281 31 989 32 699 

5 år 29 922 30 631 31 339 32 043 32 752 33 458 34 168 

10 år 31 316 32 022 32 730 33 436 34 145 34 853 35 559 

Tre certifikat        

Beg. Lön 29 224 29 932 30 642 31 348 32 055 32 763 33 471 

5 år 30 695 31 403 32 109 32 818 33 526 34 232 34 941 
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10 år 32 090 32 797 33 503 34 208 34 920 35 625 36 333 

 

Fr o m 1 november 2019 utgår minimitarifflöner enligt följande: 

20 års ålder samt yrkesvana uppgående till: 

 

 5 år 6 år 7 år 8 år 10 år 12 år 15 år 

Ett certifikat        

Beg. Lön 28 235 28 954 29 675 30 397 30 812 31 838 32 562 

5 år 29 733 30 455 31 174 31 898 32 619 33 340 34 062 

10 år 31 155 31 873 32 595 33 320 34 038 34 760 35 481 

Två certifikat               

Beg. Lön 29 022 29 741 30 465 31 186 31 906 32 629 33 353 

5 år 30 520 31 244 31 966 32 684 33 407 34 127 34 851 

10 år 31 942 32 663 33 385 34 105 34 828 35 550 36 270 

Tre certifikat               

Beg. Lön 29 808 30 531 31 255 31 975 32 696 33 419 34 140 

5 år 31 309 32 032 32 751 33 475 34 196 34 917 35 640 

10 år 32 732 33 452 34 173 34 893 35 618 36 338 37 060 

 

Anmärkning 

För visstidsanställning understigande en månad beräknas timlön enligt 

principerna för beräkning av timlöneavdrag för heltidsanställd vid tjänstledighet. 

Protokollsanteckningar 

1. Vid tjänstledighet hel dag eller del av dag göres avdrag med hela den lön, 

som belöper sig på den lediga tiden. 

2. Vid av SAS anordnade kurser som bryter normal skiftgång följes för 

respektive kurs gällande schemaläggning. Månadslön utgår därvid 

oförändrad. Härutöver utgår ett särskilt tillägg per timme enligt mom 6 

efter för vederbörande arbetstagare under kursperioden gällande ordinarie 

skiftschema från första till och med sista kalenderdag av kurstiden. På 

grund härav gäller att under kurs övertidsersättning kan utgå till skift-

gående personal endast i det fall kursarbetstiden i genomsnitt per vecka 

överstiger 40 timmar. 

Vid tillämpningen av denna bestämmelse iakttages beträffande påbörjande 

och avslutande av kurs och beträffande endagskurs hittillsvarande praxis. 
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Mom 2 SAS 

Till tekniker med kontrollbehörighet, auktoriserad i enlighet med Technical 

Training Guide som signerar Maintenance Release i Aircraft Log för icke 

auktoriserad mekaniker, utbetalas ett tillägg om:  

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

896 kr/mån 913 kr/mån 932 kr/mån 

Mom 3 Lönetillägg SAS 

a) Till arbetstagare som tjänstgör som s k förste man utgår: 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

691 kr/mån 704 kr/mån 718 kr/mån 
 

Tillsättande av s k förste man föregås av samråd mellan företaget och 

verkstadsklubben. 

Till arbetstagare, som tillfälligt vikarierar som förste man utgår: 

Fr o m                    

1 november 2017 

Fr o m                 

1 november 2018 

Fr o m                    

1 november 2019 

400 öre/arbetad 

timme 

408 öre/arbetad 

timme 

416 öre/arbetad 

timme 

 

Arbetstagare, som vikarierar för kontrollant/Maintenance supervisor 

erhåller förstemanstillägg. 

b) Förste man, som tillfälligt vikarierar som förman, erhåller, om den 

sammanhängande tjänstgöringen uppgår till 15 dagar eller mer, ett 

särskilt tillägg enligt nedan (utöver förstemanstillägget ovan): 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

998 kr/hel 

månad 

1018 kr/hel 

månad 

1038 kr/hel 

månad 
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Till förste man, som tillfälligt vikarierar som förman kortare 

sammanhängande tid än 15 dagar utgår: 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

576 öre/arbetad 

timme 

588 öre/arbetad 

timme 

600 öre/arbetad 

timme 
 

c) Till arbetstagare i Kiruna och Luleå med 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

207 kr/mån 211 kr/mån 215 kr/mån 
 

d) Till sprutförare, som utför avisning utges ett belopp per avisat flygplan 

enligt följande 

 Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

DC-9 och F 28 

och likvärdiga 

15:37 15:68 15:99 

DC-8 och A-

300 och 

likvärdiga 

21:74 22:17 22:61 

DC-10 och B-

747 och 

likvärdiga 

28:08 28:64 29:22 

 

Allteftersom ny utrustning introduceras där operatören inte kommer i direkt-

kontakt med avisningsvätska skall tillägget försvinna. 

Mom 4 Ersättning för förskjuten arbetstid SAS 

Ersättning för förskjuten arbetstid betalas enligt nedan:  

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

50:84 kr/arbetad 

timme 

51:85 kr/arbetad 

timme 

52:89 kr/arbetad 

timme 
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Mom 5 Övertidskompensation SAS 

Övertidsarbete kompenseras antingen i pengar (övertidsersättning) eller - om 

arbetstagaren så önskar och arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren finner 

att så kan ske utan olägenhet för verksamheten vid företaget - i form av ledig tid 

(kompensationsledighet). Sådan ledighet skall förläggas enligt överenskommelse 

med den anställde, företrädesvis i anslutning till fridag. 

För arbete som på arbetsgivarens anmodan utföres utöver gällande ordinarie 

arbetstid utgår ersättning per arbetad timme med den ordinarie lönen jämte 

följande tillägg: 

(Ordinarie tidlön = 
tarifflön + förstemanstillägg + ev fasta personliga tillägg* 

veckoarbetstiden  x  4,333 ) 

*) exkl push-back/bogseringsbonus. 

 

 Fr o m                         

1 november 2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                         

1 november 2019 

A. Vardagar 65:51 kr/tim 66:82 kr/tim 68:16 kr/tim 

B. Lördagar, 

söndagar, 

helgdagsaftnar  

och helgdagar 

113:43 kr/tim 115:70 kr/tim   118:02 

kr/tim 

 

Övertidsersättning enligt B gäller från kl 00.00 nämnda dagar till kl 07.00 efter 

nämnda dagar. 

Övertidsbetalning erhålles för faktiskt arbetad tid, dock minst fem perioder à sex 

minuter vardera. 

Kompensationsledighet för övertidsarbete, som avses under A) utges med 

1,5 timme och för övertidsarbete, som avses under B) med 2 timmar för varje 

övertidstimme. Under utlagd ledig kompensationstid utgår för vederbörande 

arbetstagare gällande ordinarie lön. 
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Mom 6 Ersättning för obekväm arbetstid SAS 

För ordinarie arbetstid förlagd enligt nedan utgår per timme särskild ersättning 

(ob- tillägg) enligt följande. De lokala parterna äger dock, om särskilda skäl 

föreligger, träffa överenskommelse om annan lösning. 

 Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

Måndag-fredag 

från kl 18.00 - 24.00 

34:32 35:01 35:71 

Tisdag-fredag 

från kl 00.00 - 06.00 

61:29 62:52 63:77 

Lördag-måndag 

från lördag kl 00.00 till 

måndag kl 06.00 

67:42 68:77 70:15 

Vid helger gäller dock 

följande: 

   

från kl 00.00 

Trettondagen, 1 maj, 

Kristi Himmelsfärdsdag 

och Alla Helgons dag 

till kl 06.00 första 

vardagen efter 

respektive helger 

73:53 75:00 76:50 

från kl 18.00 på 

skärtorsdagen samt  

från kl 00.00 på nyårs-, 

pingst-, midsommar- 

och julafton till kl 06.00 

första vardagen efter 

respektive helger 

128:70 131:28 133:90 

 

Därest den ordinarie arbetstiden för viss tjänst, som påbörjats före kl 06.00 

upphör efter kl 06.00, utgår för den mellan kl 06.00 och 07.00 förlagda ordinarie 

arbetstiden tillägg efter samma grunder som mellan kl 00.00 och 06.00. 

Såsom arbete i skift betraktas ej tillfälligt skiftarbete, d v s sådant som pågår 

kortare tid än en vecka (sex kalenderdagar). Övertidsersättning utgår aldrig 

samtidigt med skifttillägg. 
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Mom 7 Ersättning för beredskapstjänst SAS 

1. Beredskapstjänst ersätts per beredskapstimme 

 Fr o m                    

1 november 2017 

Fr o m                  

1 november 2018 

Fr o m                    

1 november 2019 

Beredskapstjänst 

ersätts per 

beredskapstimme 

med 

12:94 13:20 13:47 

Dock gäller följande:    

Fredag-söndag 

från fredag kl 18.00 

till lördag kl 07.00 

18:09 18:46 18:83 

från lördag kl 07.00 

till söndag kl 24.00 

25:89 26:41 26:93 

Vid helger    

från kl 18.00 dagen 

före till kl 07.00 

Trettondagen, 1 maj, 

Kristi 

Himmelsfärdsdag och 

Alla Helgons dag 

18:09 18:46 18:83 

från kl 07.00 

Trettondagen, 1 maj, 

Kristi 

Himmelsfärdsdag och 

Alla Helgons dag till 

kl 00.00 första 

vardagen efter 

respektive helger 

25:89 26:41 26:93 

från kl 18.00 på 

skärtorsdagen och 

nyårsafton samt från 

kl 07.00 på pingst-, 

midsommar- och 

julafton till kl 00.00 

första vardagen efter 

respektive helger 

51:74 52:78 53:84 

 

Beredskapsersättning utges per pass för lägst åtta timmar, i förekommande 

fall minskad med tid för vilken övertidsersättning utgetts. 

2. Vid påkallad inställelse i arbete utges övertidsersättning för arbetad tid, dock 

minst för tre timmar. Ersättning för resekostnad i anslutning till sådan 

inställelse utbetalas. 
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3. Beredskapstjänst skall fördelas så att den ej oskäligt belastar enskild 

arbetstagare. Schema för beredskapstjänst bör upprättas i god tid. 

Anmärkning 

Övertidsersättning utgår aldrig samtidigt med ersättning för beredskapstjänst. 
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Bilaga B Övriga företag 

Löner, tillägg m m avseende övriga företag 

Mom 1 

Inkoppling under detta avtal jämte denna bilaga skall ske med verkan från den 

första i månaden efter den då framställning därom gjorts från någondera parten. 

Mom 2 

Till arbetstagare utgår nedanstående minimitarifflöner i kronor per månad: 

 

Fr o m 1 november 2017: 

 

År i 

företaget 

År med minst ett typcertifikat på luftfartyg, som betjänas av företaget 

0 – 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 

0   -   1 26 966 28 179 29 223 30 102 30 900 31 759 32 333 

1   -   3 27 752 28 971 30 026 30 904 31 702 32 408 33 129 

3   -   5 28 383 29 593 30 674 31 525 32 323 33 182 33 757 

5   -   7 29 206 30 425 31 483 32 362 33 167 34 013 34 588 

7   - 10 29 757 30 975 32 030 32 910 33 707 34 556 35 132 

10 - 30 433 31 651 32 702 33 585 34 383 35 234 35 807 

 

Fr o m 1 november 2018: 

 

År i 

företaget 

År med minst ett typcertifikat på luftfartyg, som betjänas av företaget 

0 – 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 

0   -   1 27 505 28 742 29 807 30 704 31 518 32 394 32 980 

1   -   3 28 307 29 550 30 626 31 522 32 336 33 057 33 791 

3   -   5 28 950 30 185 31 288 32 156 32 969 33 845 34 432 

5   -   7 29 790 31 033 32 113 33 009 33 831 34 693 35 280 

7   - 10 30 353 31 595 32 671 33 569 34 381 35 247 35 834 

10 - 31 041 32 284 33 356 34 256 35 071 35 939 36 523 
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Fr o m 1 november 2019: 

 

År i 

företaget 

År med minst ett typcertifikat på luftfartyg, som betjänas av företaget 

0 – 2 2 - 4 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 12 - 

0   -   1 28 055 29 317 30 404 31 318 32 148 33 042 33 639 

1   -   3 28 873 30 141 31 239 32 152 32 982 33 718 34 467 

3   -   5 29 529 30 789 31 914 32 799 33 629 34 522 35 121 

5   -   7 30 386 31 654 32 755 33 669 34 507 35 387 35 986 

7   - 10 30 960 32 227 33 324 34 240 35 069 35 952 36 551 

10 - 31 662 32 929 34 023 34 941 35 772 36 657 37 254 

Anmärkningar 
1. Tillägg för innehav av MM-certifikat på två luftfartyg, som betjänas av 

företaget: 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

362 kr 369 kr 377 kr 
 

2. Tillägg för innehav av MM-certifikat på tre luftfartyg, som betjänas av 

företaget: 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

544 kr 555 kr 566 kr 
 

3. År med certifikaterfarenhet på annan luftfartygstyp värderas av företaget, så 

att teknikern med hänsyn till erfarenhetens art får tillgodoräkna sig denna upp 

till maximalt två år kortare tid än den verkliga tiden. 

4. Uppflyttning i löneskalan sker fr o m den 1 i månaden om förändring i fråga 

om ålder eller yrkesvana som berättigar till uppflyttning, inträffat före den 16 

i månaden samt fr o m den 1 i nästkommande månad, om berörda förändring 

inträffat den 16 eller senare i månaden. 

5. Parterna är överens om att med certifikat menas ett MM-certifikat, ICAOII 

eller dess motsvarighet, enligt de nya reglerna, en behörighet med JAR 66 

AML B1 och B2.  
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Mom 3 Visstidsanställning 

Visstidsanställd avlönas med tidlön per timme. Denna utgör 1/167 av tidlönen 

per månad, vid visstidsanställning understigande en månad. Vid övrig visstids-

anställning avlönas arbetstagare enligt samma principer som tillsvidareanställd. 

Mom 4 Förskjuten arbetstid 

Ersättning för förskjuten arbetstid enligt § 6 mom 5, utgår enligt följande: 

 Fr o m                    

1 november 2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 2019 

A. Vardagar 41:22 kr/tim 42:04 kr/tim 42:88 kr/tim 

B. Lördagar, 

söndagar, 

helgdagsaftnar och 

helgdagar. 

67:62 kr/tim 68:97 kr/tim 70:35 kr/tim 

 

Övertidsersättning enligt B gäller från kl 00.00 nämnda dagar till kl 07.00 efter 

nämnda dagar. 

Mom 5 Övertidsarbete 

Övertidsarbete betalas med den ordinarie lönen jämte följande tillägg: 

 
tarifflön + ålderstillägg + certifikattillägg + 

förstemanstillägg + ev fasta personliga tillägg) 
(Ordinarie tidlön = 

173 

 

 Fr o m                    

1 november 2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 2019 

A. Vardagar 66:84 kr/tim 68:18 kr/tim 69:54 kr/tim 

B. Lördagar, 

söndagar, 

helgdagsaftnar och 

helgdagar 

115:67 kr/tim 117:98 kr/tim 120:34 kr/tim 

 

Övertidsersättning enligt B gäller från kl 00.00 nämnda dagar till kl 07.00 efter 

nämnda dagar. 

Anmärkningar 

1. Ersättning för beordrat övertidsarbete utgår för varje 1/4-timme, förutsatt att 

mer än hälften av denna tidsrymd förflutit som övertidsarbete. 
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2. Jul-, nyårs-, påsk-, pingst- och midsommarafton betraktas som helgdagar. 

3. Vid kontinuerligt skiftarbete erhålles helgtillägg utöver övertidstillägg med 

belopp enligt B ovan från kl 18.00 dag före helgdag. 

4. Övertidsarbete, som berättigar till ersättning, må efter överenskommelse i 

varje särskilt fall kompenseras med ledighet, varvid varje arbetad övertids-

timme enligt A, skall motsvara 1,5 timme och enligt B 2 timmar. 

Mom 6 OB-ersättning 

För varje av arbetsledningen påfordrad ändring av en arbetstagares fastställda 

skiftgång utbetalas en fast ersättning enligt nedan.  

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

27:85 kr 28:40 kr 28:97 kr 

 

Denna ersättning utgår dock ej om varseltid av fem dagar iakttages. 

 

 Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

Måndag-fredag 

från kl 18.00-24.00 

35:01 kr 35:71 kr 36:42 kr 

Tisdag-fredag 

från kl 00.00-06.00 

62:52 kr 63:77 kr 65:04 kr 

Lördag-måndag 

från kl 00.00-06.00 

68:78 kr 70:15 kr 71:56 kr 

Vid helger gäller dock följande:    

Från kl 00.00 Trettondagen, 1 

maj, Kristi Himmelfärdsdag och 

Alla Helgons dag till kl 06.00 

första vardagen efter respektive 

helger 

75:01 kr 76:51 kr 78:04 kr 

Från kl 18.00 på skärtorsdagen 

samt  

från kl 00.00 på nyårs-, pingst-, 

midsommar- och julafton till kl 

06.00 första vardagen efter 

respektive helger 

131:28 kr 133:91 kr 136:59 kr 
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Därest den ordinarie arbetstiden för viss tjänst, som påbörjats före kl 06.00 

upphör efter kl 06.00, utgår för den mellan kl 06.00 och 07.00 förlagda ordinarie 

arbetstiden tillägg efter samma grunder som mellan kl 00.00 och 06.00. 

Såsom arbete i skift betraktas ej tillfälligt skiftarbete, d v s sådant som pågår 

kortare tid än en vecka (sex kalenderdagar). 

OB- och övertidsersättning kan inte utges samtidigt. 

Mom 7 Beredskapstjänst 

Om företaget påfordrar att arbetstagare skall vara anträffbar på fritid, utgår 

följande belopp: 

 Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

för helgfri vardag 

utom lördag samt 

230 kr 234 kr 239 kr 

för lör-, sön-, 

helgdagar och i 

Bilaga B mom 5 anm 

2 omnämnda fridagar 

(avser dygn och tiden 

0-24). 

328 kr 335 kr 342 kr 

 

Vid beredskapstjänstgöring enligt ovan men understigande 8 timmar i följd per 

kalenderdygn utgår ersättning enligt nedan.   

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

114 resp 220 kr 117 resp 225 kr 119 resp 229 kr 

 

Vid inkallelse till tjänstgöring utgår övertidsersättning i vanlig ordning. Varsel 

om beredskapstjänst bör lämnas i så god tid som möjligt. 

Mom 8 Förstemanstillägg 

a) För arbetstagare, som tjänstgör som förste man utgår ett tillägg till 

lönen enligt mom 1 enligt nedan.  

 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

691 kr/mån 704 kr/mån 718 kr/mån 
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b) Förste man, som tillfälligt vikarierar som förman, erhåller, om den 

sammanhängande tjänstgöringen uppgår till 15 dagar eller mer, ett 

särskilt tillägg enligt nedan (utöver förstemanstillägget enligt ovan). 
 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

1 000 kr/hel mån 1 020 kr/hel mån 1 040 kr/hel mån 

 

c) Till förste man som tillfälligt vikarierar som förman kortare 

sammanhängande tid än 15 dagar utgår: 
 

Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                 

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

383 öre/arbetad 

timme 

390 öre/arbetad 

timme 

398 öre/arbetad 

timme 
 

Mom 9 Flygtillägg 

Till arbetstagare, som beordrats utföra tjänst på luftfartyget under flygning utgår 

ett flygtillägg per flygtimme (airborne time) enligt nedan.  

 Fr o m                    

1 november 

2017 

Fr o m                  

1 november 

2018 

Fr o m                    

1 november 

2019 

vid tjänst ombord på 

helikopter eller 

propellerdrivet 

flygplan 

18:35 

kr/flygtimme 

18:72 

kr/flygtimme 

19:09 

kr/flygtimme 

vid tjänst ombord på 

jetdrivet flygplan 

21:26 

kr/flygtimme 

21:68 

kr/flygtimme 

22:12 

kr/flygtimme 

 

Vid nattflygning avseende tiden från en timme efter solens nedgång till en timme 

före solens uppgång höjes ovan angivna tillägg med 4:22 kronor per flygtimme. 

Mom 10 Utbildning 

Vid av företaget beordrat deltagande i kursverksamhet erhåller anställd ordinarie 

lön inklusive tillägg. Avser ej jour- och beredskapstillägg. 
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Bilaga C Underlag för överenskommelse om lokal 
lönefördelning  

1. Centralt överenskommet löneutrymme ligger till grund för lokala 

löneförhandlingar utifrån principer angivna under punkt 2 och 3. Kan de 

lokala parterna inte komma överens om fördelning och löneprocess senast 

två månader efter avtalat löneutläggningsdatum läggs hela löneutrymmet 

ut generellt, såvida de lokala parterna inte kommer överens om annan 

ordning. Överenskommelse om lokalt löneavtal, efter detta avtals 

undertecknande, har samma giltighetstid och uppsägningsförfarande som 

det centrala kollektivavtalet och gäller istället för bilaga A moment 1-3, 

bilaga B moment 2 samt de delar av bilaga A och B som överenskommes 

av lokala parter. 

 

2. Parterna har konstaterat att det förekommer olika typer av lokala 

överenskommelser om lönesättning. Alltifrån individuell lön utan fasta 

parametrar till tariffer med fasta och rörliga tillägg förekommer samt 

kombinationer av fasta och individuella lönedelar. Fördelning av 

överenskommet löneutrymme sker efter lokal överenskommelse. I ett 

system för individuell lönesättning ska lönen bestämmas med hänsyn till 

ansvar och svårighetsgrad i arbetsuppgifter. Även marknadskrafter och 

företagets ekonomiska förutsättningar påverkar lönesättningen i företaget. 

 

3. Lönesättningen kan vara individuell och differentierad eller grundad på 

tariffsystem. De lokala parterna tar fram kriterier för individuell 

lönesättning.  
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Bilaga D Ackordsarbete 

Mom 1 

Överenskommelse om ackordsarbete bör träffas beträffande sådana arbets-

uppgifter för vilka ackordsarbete lämpligen kan genomföras. 

Mom 2 

Vid ackordsarbete utgår betalning för ett arbete med dels en fast del enligt 

särskild gruppering ggr använd tid och dels en rörlig del utgörande penning-

faktorn ggr den för arbetet framräknade normtiden. 

Mom 3 

Vid arbetsstudier fastställes normtiden med skälig hänsyn till prestationen under 

studien och de för respektive arbeten nödvändiga spilltiderna. 

Mom 4 

Införes nya arbetsmetoder eller ändras de tekniska, strukturella och/eller 

organisatoriska förutsättningarna för arbetet, upphör härav berört ackord att gälla 

sju dagar efter det att uppsägning skett. 

Mom 5 

Rörande allt arbete där ackord förekommer träffas överenskommelse i varje 

särskilt fall mellan arbetsgivaren eller dennes representant och den eller de 

arbetstagare, åt vilka sådant arbete erbjudes, och skall uppgörelse därom ske före 

arbetets påbörjande. 

Mom 6 

Vid ackord med flera deltagare erhåller varje deltagare del i ackordets rörliga del 

i förhållande till det antal arbetstimmar han deltagit i ackordet för såvitt ej annan 

särskild överenskommelse därom träffas. 

Mom 7 

Arbete på ackord skall efter avslutandet godkännas. Befinnes därvid arbetet på 

grund av arbetstagarens förvållande ej kunna godkännas, är han skyldig att utan 

ytterligare tillägg fullborda eller ånyo utföra detsamma. 

Mom 8 

Vid verkstaden skall anteckningar föras över alla gällande ackord med tydligt 

angivande av arbetets art och fastställd normtid. Arbetstagare, som erbjudes ett 

på ackord förut utfört arbete, äger rätt att, när han det begär, av de förda anteck-

ningarna inhämta kännedom om normtiden för arbetet. 
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Mom 9 

Ackorden skall bestämmas genom arbetsstudier eller genom syntetisk beräkning, 

varvid arbetstagaren och, om de så önskar, representant från verkstadsklubben 

äger få del av grunderna för därvid tillämpat system ävensom av arbetsstudien. 

Detsamma gäller ifråga om diagram och tabeller, i den mån de ligger till grund 

för ackordsuppgörelsen. Om i händelse av tvist kontrollstudie anordnas, äger 

representant från verkstadsklubben följa densamma. Den rätt som enligt ovan-

stående tillförsäkras verkstadsklubben skall, där tvist angående ackord föranleder 

central förhandling, tillkomma jämväl representant för huvudorganisationen. 

Mom 10 

När tvist uppstår om arbetsstuderat ackord, må huvudorganisationerna på 

begäran erhålla avskrift av arbetsstudieprotokollet. Detta protokoll är att betrakta 

som en intern handling inom företaget och må icke tillhandahållas utomstående. 

Mom 11 

Det förutsättes, att vederbörande parter lojalt medverkar till ett korrekt resultat av 

arbetsstudiearbetet. 

Protokollsanteckning 

På endera partens begäran kan överläggningar upptagas om genomförande under 

avtalstiden av ändrade ackordsformer. 
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Bilaga E Flyttningsreglemente 

Arbetstagare, som av arbetsgivaren förflyttas från en tjänstgöringsort (stationsort) 

till en annan, äger av arbetsgivaren erhålla skälig ersättning för flyttnings-

kostnader m m enligt nedan angivna grunder. 

Mom 1 

Vid flyttning må utgå resekostnadsersättning för den flyttande själv enligt 

bestämmelserna i vid respektive företag gällande resereglemente. 

Härjämte må i förekommande fall resekostnadsersättning utgå för den flyttandes 

hustru och barn. Ersättningen beräknas för varje särskild person för resa i II klass 

järnväg med sovvagn, utom Skandinavien I klass, om sådan använts. Vid resa 

med fartyg beräknas avgift för hyttplats. Vid färd med annat fortskaffningsmedel 

utgår, under iakttagande av att kostnaderna icke onödigtvis fördyras, ersättning 

för vad som verkligen utgivits, under förutsättning att arbetsgivarens medgivande 

härtill på förhand inhämtats. 

Den flyttande må allenast för sig själv utöver resekostnadsersättningen åtnjuta 

traktamentsersättning enligt bestämmelserna i resereglementet under restiden. 

Mom 2 

Ersättningen må vidare utgå för vederbörligen verifierade kostnader för transport 

av flyttsaker, vartill icke räknas automobil eller motorbåt. Sådan ersättning skall 

dock ifråga om transport mellan den nuvarande och den nya tjänstgöringsorten 

icke uppgå till högre belopp än som motsvarar kostnaden för det i frakthänseende 

billigaste transportsättet. Ej heller må ersättning utgå för större viktmängd än 

6.500 kg för den som har eget hushåll samt 2.500 kg för övriga. 

Där vid transport på järnväg frakten enligt gällande taxebestämmelser skall 

beräknas efter viss lägsta vikt, må ersättning för dylik transport utgå efter 

nämnda vikt. 

Den flyttande är skyldig att för transporten anlita av arbetsgivaren anvisad 

speditör. 

Mom 3 

Ersättning må jämväl beräknas för skäliga och av verifikationer styrkta kostnader 

för flyttsakernas inpackning på avflyttningsorten samt uppackning på nya tjänst-

göringsorten (stationsorten) ävensom för nödigt emballage. 

Mom 4 

Den flyttande må jämväl kunna, efter granskning i varje särskilt fall av företedda, 

detaljerade verifikationer, tilldelas ersättning för särskilda, med flyttningen direkt 

sammanhängande utgifter, som icke förut omförmälts, dock högst 1.000 kronor. 
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Mom 5 

Efter prövning i varje särskilt fall må den flyttande äga uppbära ersättning för 

den merutgift, som på grund av flyttningen uppstått därigenom att han, trots 

styrkta försök att undvika dylik utgift, nödgats vidkännas kostnad för bostad på 

såväl den gamla som den nya tjänstgöringsorten (stationsorten). 

Sådan ersättning må icke beräknas för längre tid än ett år och icke i något fall 

utgå med högre belopp än som motsvarar en tredjedel av den avlöning, som 

under den tid ersättningen avser, tillkommer den flyttande. 

Mom 6 

Frågor om ersättning för flyttningskostnad handlägges av personalavdelningen. 
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Bilaga F Förteckning över särskilda överens-
kommelser som ej medtagits i avtalstrycket 

 Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd 

 Rationaliseringsavtalet 

 Försäkringsavtal för utlandsanställda 

 Avtal om Stiftelsen Trygghetsfonden SAF-LO 

 Omställningsavtalet 
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Bilaga G Protokollsanteckningar 

11 juni 1983 

Med anledning av att arbetstidslag trätt i kraft den 1 januari 1983 konstateras att 

parterna i särskild överenskommelse enats om att tillämpa det tidigare regel-

systemet tills vidare med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. I anslutning 

härtill är parterna också ense om att dispensfrågor skall behandlas enligt mellan-

varande förhandlingsordning. 

För att åstadkomma nya genomarbetade arbetstidsbestämmelser är parterna ense 

om att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över avtalets arbetstidsbestäm-

melser mot bakgrund av den nya arbetstidslagen. 

Arbetsgruppen har även att se över gällande förhandlingsordning och ev göra 

anpassning till den nya lagen om anställningsskydd. 

Arbetsgruppen skall bestå av högst tre personer från vardera sidan och arbetet 

skall ha slutförts senast den 31 december 1983. 

Stockholm 29 april 1992 

Parterna är överens om att betalda måltidsuppehåll så långt möjligt skall av-

vecklas och ersättas av måltidsraster. Lokala och centrala överenskommelser 

angående måltidsuppehåll avvecklas. 

Avtal eller tillämpning som innebär att skiftgående personal kompenseras för 

helgdag som infaller på lördag tas bort med verkan fr o m 30 juni 1993. 

För SAS gäller att parterna är ense om att tillämpningen av § 13 med tillhörande 

bilagor ändras med avseende på endagstraktamente varvid flygtekniker och 

övriga arbetstagare skall omfattas av de regler som gäller för övrig markpersonal. 

Se bilaga 1. 

Stockholm 14 december 1993 

Parterna tillsätter en arbetsgrupp, bestående av maximalt 6 representanter för 

vardera parten med uppgift att se över mellanvarande kollektivavtal syftande till 

att anpassa avtalen till verksamheten inom flygbranschen. 

Stockholm 30 oktober 2002 

Svenska Transportarbetareförbundet säger upp överenskommelsen av den 

17 december 1982 avseende tillämpning av arbetstidslagen (1970:103), vilken 

upphör att gälla den 1 januari 2003. 

Parterna är vidare överens om att i och med att arbetstidslagen 1982:673 börjar 

tillämpas skall bestämmelserna om nattvila och veckovila i kollektivavtalets § 6 

mom 1, stycke 2, utgå fr o m den 1 januari 2003. 
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Stockholm 29 januari 2003 

Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp för översyn av teknikernas 

certifikat. Parterna är också överens om att med certifikat menas ett MM-

certifikat, ICAOII eller dess motsvarighet, enligt de nya reglerna, en behörighet 

med JAR 66 AML B1 och B2. Arbetet i arbetsgruppen skall vara färdigt senast 

den 30 april 2003. 

Stockholm den 4 februari 2004 

Parterna är överens om att beträffande certifikatsfrågan tillsätta en särskild 

arbetsgrupp. Arbetsgruppen skall bestå av lika antal representanter för vardera 

parten och ledas av en opartisk ordförande om en av parterna begär det. Denne 

skall utses av parterna gemensamt eller av Medlingsinstitutet om enighet inte nås 

härom. 

Parterna är dock överens om att de av FlygAs medlemsföretag som är bundna av 

avtal med Transportarbetareförbundet ej skall auktorisera behörighet avseende 

Kategori A före den 31 december 2004 eller den tidigare tidpunkt som parterna 

är överens om. 

Stockholm den 12 november 2004 

Parterna är överens om att certifikatsfrågan skall lösas under avtalsperioden på 

ett kostnadsneutralt sätt. 

Stockholm den 2 september 2011 

En arbetsgrupp tillsätts med syfte att under avtalsperioden utvärdera hur tillämpningen 

av den lokala lönefördelningen har gått till och vid behov utveckla avtalet om lokal 

lönefördelning.  
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 Amapola Flyg AB 

 Arlanda Helicopter AB 

 Babcock SAA FW AB 

 Babcock Scandinavian AirAmbulance AB 

 BF Scandinavian Aviation Academy AB 

 Braathens Regional Airlines AB 

 Bromma Air Maintenance AB 

 Nayak Aircraft Services Netherlands B.V. Filial 

 Nextjet Sverige AB 

 Norwegian Air Resources Sweden AB 

 Patria Helicopters AB  

 SAAB AB (Endast underhållsverksamheten vid verkstaden i Skavsta) 

 SAS Tech AB 

 Scandinavian Airlines System  

 SMA Maintenance AB 

 Thomas Cook Airlines A/S Danmark Filial Sverige 

 TUIfly Nordic AB 

 Täby Air Maintenance AB 

 Wermlandsflyg Maintenance AB 

 West Atlantic Sweden AB 

 


