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 CIRKULÄR                  

  
               NR. 4/2017   
                                
  
 
 
Stockholm Handläggare  
2017-05-30 EE   
 
 
Till 
Regioner, personal. 
Region vidarebefordrar till avdelning samt 
förtroendevalda inom avtalsområde Specialservice 
 
 
 
Avtalsinformation Almega Specialservice 
 
Den 10 maj 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende 
Sanerings och Specialserviceföretag inom Almega Tjänsteförbunden. 
Överenskommelsen gäller för perioden 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.  
Part har rätt att säga upp avtalen i förtid senast den 30 september 2018 till upphörande den 31 
mars 2019. Avtalet gäller då med sju dagars ömsesidig uppsägningstid efter den 31 mars 2019 
 
Löner 
Uppgörelsen innebär att lönerna den 1 april 2017 ökar enligt följande:  
• 550 kronor från den 1 april 2017 
• 588 kronor från den 1 april 2018 
• 600 kronor från den 1 april 2019 
 
Pottfördelning 
50% av löneökningen är generell och 50% är allmän pott. Om de lokala parterna inte kan enas 
om pottens fördelning senast den 1 oktober respektive år skall 50 procent av den allmänna 
potten ges ut generellt och resten fördelas av arbetsgivaren. 
 
*Efter första oktober varje år är 75 procent av potten generell och 25 procent har 
arbetsgivaren att fördela. 
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Lägsta lön 
Efter genomförd lönerevision ska heltidsanställd arbetstagare, fyllda 20 år erhålla en lägstalön 
om: 
• 22.000 kronor från den 1 april 2017 
• 22.588 kronor från den 1 april 2018 
• 23.188 kronor från den 1 april 2019 
 
Ungdomslönerna 
 Vid fyllda 19 år  
• 18.700 kronor från den 1 april 2017 
• 19.200 kronor från den 1 april 2018 
• 19.710 kronor från den 1 april 2019 
 
Vid fyllda 18 år  
• 17.600 kronor från den 1 april 2017 
• 18.070 kronor från den 1 april 2018 
• 18.550 kronor från den 1 april 2019 
 
Ersättning för obekväm arbetstid, kronor/timme  17.04.01  18.04.01  19.04.01
 -18.03.31 -19.03.31 -20.03.31 
För ordinarie arbetstid, som utläggs enligt nedanstående, utges 
extra ersättning med nedan angivna belopp. 

a. Kvälls och nattetid 18.00 – 06.00                                           33,47           34,20         34,96          
     

b. Sön och helgdag räknat från 00.00 lördag och kl.18.00          62,44          63,82         65,22    
dag före helgdag till 06.00 dagen efter sön-eller 
 helgdagen    

c.  Storhelgstid från 06.00 nyårsafton till 06.00 den                   91,88          93,90          95,97 
 2 januari. Från 18.00 skärtorsdag till 06.00 dag 
efter annandag påsk, från 06.00 midsommarafton 
till 06.00 dagen efter midsommardagen, från 

      06.00 julafton till 06.00 dagen efter annandag jul 
 
Ersättning för övertidsarbete  kronor/timme      17.04.01  18.04.01  19.04.01

 - 18.03.31 -19.03.31 -20.03.31                                                                            
 
a. Vardagar                                                 77,37            79,07            81,81          
     
b. Sön och helgdag räknat från 00.00 lördag och kl.18.00              154,75          158,16         161,64    
    dag före helgdag till 06.00 dagen efter sön-eller helgdagen 
    
c. Storhelgstid från 06.00 nyårsafton till 06.00 den                        193,43           198,68          202,03 
    2 januari. Från 18.00 skärtorsdag till 06.00 dag 
    efter annandag påsk, från 06.00 midsommarafton 
    till 06.00 dagen efter midsommardagen, från 
    06.00 julafton till 06.00 dagen efter annandag jul 
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Ersättning för mertid                                                               17.04.01         18.04.01           19.04.01 
                                                                                                                       -18.03.31        -19.03.31         -20.03.31 
 
Vid mertidsarbete utgår en ersättning per timme                           9,85        10,07           10,29 
Månadslönen + ersättning 
      168 

 
Ersättning för beredskapsarbete, kronor/timme  17.04.01 18.04.01 19.04.01 
                                                                                                                                 -18.03.31     -19.03.31          -20.03.31 
Ersättning per timme utges med lägst: 

a. Vardagar 11,37     11,62  11,88 
b. Lördag, söndag 22,75     23,25  23,76 

Storhelg 34,12     34,87  35,64 
 

 
Skiftformstillägg 

  17.04.01 18.04.01 19.04.01 
                                                                                                                                   -18.03.31     -19.03.31          -20.03.31 
 
Kontinuerligt treskift 11,82 12,08 12,35 
Intermittent treskift   6,16   6,29   6,43 
Kontinuerligt tvåskift   4,73   4,83   4,94 
Intermittent tvåskift   6,16   6,29   6,43 
Ständigt nattarbete  20,76 21,21 21,68 
 
  
§  3 mom 2 ersätts med följande text 
 
Kalenderår då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag har heltidsanställd arbetstagare 
rätt till ledighet motsvarande en arbetsdag. För deltidsanställd proportioneras ledigheten i 
förhållande till arbetstidens längd. De lokala parterna ska träffa överenskommelse om hur 
ledigheten ska förläggas. Saknas företrädare för Fastighets företagsklubb/arbetsplatsombud 
med förhandlingsmandat vid företaget träffas överenskommelse mellan arbetsgivaren och 
berörda arbetstagare. 
 
 
§12 Tillägg  för särskilda arbetsförhållanden  
 
Paragrafen byts ut i sin helhet och får följande lydelse: 
 
Om ej lokal överenskommelse träffats gäller tillägg enligt nedan: 
 
Vid utförandet av arbetsuppgifter under nedan nämnda förhållanden utgår ett tillägg med 9 kr 
per timme: 
 

- Vid arbete som enligt arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter kräver särskilt 
betungande skyddsutrustning, tex tät dräkt och/eller skyddsmask eller vid arbeten i 
kärnkraftverk som enligt skyddstillstånd kräver motsvarande skyddsutrustning. 

- Arbete som medför risk för smittor av HIV, hepatit C och/eller salmonella samt vid 
arbete med liksanering. 
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Vänliga hälsningar 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
 
 
Jari Visshed                                        Ewa Edström 
 
 
Bilaga: förhandlingsprotokoll med bilagor 
 
 
 


	• 18.070 kronor från den 1 april 2018
	• 18.550 kronor från den 1 april 2019

