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CIRKULÄR 
               NR. 3/2017   
                                
  
Stockholm Handläggare  
2017-05-10 JO   
 
 
Till 
Regioner, personal. 
Region vidarebefordrar till avdelning samt 
förtroendevalda inom avtalsområde Almega Fastigheter 
 
 
Avtalsinformation Almega Fastigheter, branschavtal 11 
 
Den 7 maj 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende 
fastighetsbolag inom Almega Tjänsteförbunden. Överenskommelsen gäller för perioden  
1 april 2017 till och med 31 mars 2020. Part äger rätt att säga upp avtalen i förtid senast  
den 30 september 2018 till upphörande den 31 mars 2019.  
  
Löner 
Uppgörelsen innebär att lönerna den 1 april 2017 ökar enligt följande:  
• 580 kronor från den 1 april 2017 
• 600 kronor från den 1 april 2018 
• 600 kronor från den 1 april 2019 
År 1-3 fördelas 50% generellt och 50% i pott, de lokala parterna kan träffa avtal om annan 
fördelning än ovanstående. 
 
Lägsta lön 
Efter genomförd lönerevision ska heltidsanställd arbetstagare, fyllda 20 år erhålla en lägstalön 
om: 
• 22.255 kronor från den 1 april 2017 
• 22.855 kronor från den 1 april 2018 
• 23.455 kronor från den 1 april 2019 
 
Ungdomslönerna (% av lägsta lön)   
Vid fyllda 19 år 80% 
Vid fyllda 18 år 75% 
Vid fyllda 17 år 55% 
Vid fyllda 16 år 50% 
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Samtliga ersättningar i avtalet höjs med följande, 2,1% 2,2% och 2,2% 
Ersättning för obekväm arbetstid,  
kronor/timme                                     
 År 1           År 2          År 3 
 
Vardagar  19.00 – 22.00 26,84 27,43 28,04 
Vardagar  22.00 – 06.00 40,74 41,63 42,55 
Lördagar 06.00 – 12.30 26,84 27,43 28,04 
Lördagar 12.30 – 24.00 48,72 49,79 50,89 
Söndagar 00.00 – 24.00 48,72 49,79 50,89  
Helgdagar 00.00 – 24.00 73,04 74,65 76,29 
Annan dag före helgdag 
 16.30 – 24.00 73,04 74,65 76,29 
 
Ersättning för beredskapsarbete,  
kronor/timme 
 
Beredskaps 
Nivå 1, måndag - fredag 12,36 12,64 12,91 
Nivå 2, lördag – söndag 24,73 25,27 25,83 
Nivå 3, storhelg 37,09 37,91 38,74 
 
Beting 
 
Timlöner heltid inklusive semesterersättning 
kl. 06.00 – 18.00 129,99 132,85 135,78 
kl. 18.00 – 22.00 175,55 179,41 183,36 
kl. 22.00 – 06.00 195,12 199,82 203,80  
 
Efter kl. 18.00 på lördagar och 260,10 265,82 271,67  
helgdagsaftnar till kl. 06.00 på 
dag efter sön- och helgdag 
 
Timlöner deltid inklusive semesterersättning 
Kl. 06.00 – 22.00 129,99 132,85 135,78 
Kl. 22.00 – 06.00 195,12 199,42 203,80 

     
Efter kl. 18.00 på lördagar och 260,10 265,82 271,67  
helgdagsaftnar till kl. 06.00 på 
dag efter sön- och helgdag 
 
§10 Semester 
Ett förtydligande med följande ordalydelse införs i paragraf 10.14 
Vid tillämpning av sammanfallande intjänande- och semester år gäller följande. När 
intjänandeår och semester år sammanfaller ska erhållen semesterlön betraktas som à-
contoutbetalning och avräknas från såväl semesterersättning som lön. Arbetstagaren som 
erhållit flerbetalda semesterdagar än intjänade ska återbetala för mycket utbetald 
semesterlön/tillägg. Motsvarande lönekorrigering görs om sysselsättningsgraden ändrats 
under semesteråret.  



3 
 

 
Löneavräkning ska inte göras vid anställningens upphörande om det sker på grund av: 
 

1. Arbetstagarens sjukdom eller 
2. Arbetstagare som frånträder sin anställning under förhållanden som avses i §4 tredje 

stycket första meningen i lagen om anställningsskydd eller 
3. Uppsägning från arbetsgivarens sida, som beror på förhållanden som inte hänför sig 

till arbetstagaren personligen 
 
Anmärkning 
Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med vilket intjänande- och semesterår som 
tillämpas  
 

 
§11 utgår i avtalet  
 
 
§12 Lönebestämmelser 
 
En ny anmärkning med följande ordalydelse införs i paragraf 12.8 
 
Anmärkning 2 
Arbetsgivaren kan ensidigt besluta att handledartillägg även kan utgå vid andra situationer 
och med andra förutsättningar 
 
Arbetsgrupp 
Parterna tillsätter en arbetsgrupp som gemensamt går igenom avtalet med syfte att 
modernisera språket, förenkla strukturen samt anpassa det till dagens förutsättningar inom 
fastighetsbranschen.  
 
De viktigaste frågorna att lägga vikt vid i sammanhanget är 
 

1. Arbetstid och 
2. Lönebildning/lönebestämmelser 

 
Arbetsgruppen startar oktober 2017 och avrapportering sker senast oktober 2019 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
 
 
 
 
 
Jari Visshed                                        Joakim Oscarsson 
 
 
Bilaga: förhandlingsprotokoll med bilagor 


