
 

 

 

   Hej! 
 

Idag – tisdag 17 juni – kl. 13:30 undertecknade Unionen ett nytt branschavtal 

med den nybildade arbetsgivarorganisationen Tekniktjänsteföretagen. Det är 

glädjande att Unionen nu blir avtalspart på ett viktigt och växande område. 

Tekniktjänsteföretagen (TTA) är en arbetsgivarorganisation inom 

Teknikföretagen, likt Teknikarbetsgivarna. De har bildats av Teknikföretagen 

med avsikt att kunna bredda deras medlemskrets till tekniktjänsteföretag med 

enbart tjänstemän anställda. 

 

Avtalet gäller från och med idag, och omfattar i ett första skede ca 2000 av 

Unionens medlemmar som arbetar på teknikkonsultföretaget ÅF. Det är troligt 

att andra företag i samma bransch och även oorganiserade företag kan komma 

att ansluta sig till TTA i framtiden. 

 

Avtalet grundar sig på Teknikarbetsgivarnas avtal med inslag av Almega STD-

avtalet och är anpassat till tekniktjänstebranschen. En skillnad från TA-avtalet är 

att detta inte innehåller arbetstidsförkortning. Flera företag likt ÅF som är 

potentiella medlemsföretag inom Tekniktjänstearbetsgivarna finns på 

tjänstesektorn och dessa har inte centralt avtalad arbetstidsförkortning. Vi har 

dock individsäkrat värdet av arbetstidsförkortningen för de fall ett företag som 

går över till TTA och sedan tidigare har avtal om arbetstidsförkortning. 

 

Det är positivt att detta branschavtal tillkommit då vi de senaste åren har sett 

flera företag med många medlemmar gå från Teknikarbetsgivarna till Almega där 

det inte funnits någon garanti kring kostandsneutralitet vid övergång till annan 

arbetsgivarorganisation.  

 

Det är samtidigt viktigt att vi slår vakt om arbetstidsförkortningen i de befintliga 

avtalen inom industrin. Det kommer att bli en svår match men det är viktigt att 

vi tillsammans inom Unionen och tillsammans med våra medparter håller ihop i 

denna fråga inför avtalsrörelsen 2016. Tillsammans kommer vi att behöva skapa 

tryck i frågan till exempel genom att klubbarna genomför lokal 

opinionsbildningsinsatser. 

 

En viktig förutsättning för att vi skulle gå med på att teckna detta nya avtal 

tillsammans med Sveriges Ingenjörer var att förmånen deltidspension fanns 

med, och det gör den. Här gör vi ett genombrott på område inom tjänstesektorn 

som ännu inte omfattas av deltidspension. 

 

 

Med vänliga sommarhälsningar 

 

Niklas Hjert 

Förhandlingschef Unionen 

 

 

 


