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 CIRKULÄR                 
              
   NR 9/2017 
Stockholm Handläggare  
2017-06-16 EE   
 
 
Till 
Regioner, personal. 
Region vidarebefordrar till avdelning samt 
förtroendevalda inom avtalsområde Specialservice 
 
Avtalsinformation Almega Serviceentreprenad 
Den 2 juni 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende 
Serviceentreprenadföretagen inom Almega Tjänsteförbunden. 
Överenskommelsen gäller för perioden 1 juni 2017 till och med 31 maj 2020.  
Part har rätt att säga upp avtalen i förtid senast den 30 november 2018 under förutsättning att 
avtalen för arbetare sagts upp för märkessättande förbund inom industrin. 
 
Månadslöner 
Lägsta utgående lön för arbetstagare som fyllt 22 år:  
• 22 212 kronor från den 1 juni 2017 
• 22 762 kronor från den 1 juni 2018 
• 23 312 kronor från den 1 juni 2019 
 
Lönehöjningar: 
En generell löneökning om 512 kronor utges från 1 juni 2017 
En generell löneökning om 550 kronor utges från 1 juni 2018 
En generell löneökning om 550 kronor utges från 1 juni 2019 
 
Pottfördelning för företag som har lokalt överenskomna lönebildningssystem enligt  
bilaga 6 punkt 3 
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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Ersättning för obekväm arbetstid, kronor/timme  17.06.01  18.06.01  19.06.01
 -18.05.31 -19.05.31 -20.05.31 
För ordinarie arbetstid, som utläggs enligt nedanstående, utges 
extra ersättning med nedan angivna belopp. 
 
Kvällstid                  18.00 – 24.00                                                       20,39           20,84        21,30  
 
Natt                          00.00-06.00    27,90           28,52        29,15 
              
Sön och helgdag räknat från 06.00 lördag och kl.18.00                      42,93          43,88         44,84    
dag före helgdag till 06.00 dagen efter sön-eller 
helgdagen. 
    
 Storhelgstid från 06.00 nyårsafton till 06.00 den                                91,73          93,74          95,81 
 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       17.06.01  18.06.01  19.06.01
     - 18.05.31 -19.05.31 -20.05.31                                                                            
a. Vardagar                                                      58,44           59,73            61,04     
b. Sön och helgdag räknat från 00.00 lördag och kl.18.00                    72,54   74,14            75,77 
dag före helgdag till 06.00 dagen efter sön-eller helgdagen 
 
Ersättning för mertid                                                                        17.06.01         18.06.01           19.06.01 
                                                                                                                                 -18.05.31        -19.05.31           -20.05.31 
Vid mertidsarbete utgår en ersättning per timme                                   9,93          10,15            10,38 
 
§8 Arbetstid mom 3 andra stycket 
Ny text: Sådan förändring ska meddelas skriftligen jämte motivering om detta till berörd arbetstagare. 
Meddelande ska lämnas fyra veckor i förväg  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
 
 
Jari Visshed                                        Ewa Edström 
 
 
 
 
 


