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Avtalsinformation Pacta 
 
Den 24 maj 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende 
fastighetsbolag inom Pacta. Överenskommelsen för Allmänna bestämmelser (AB) gäller för 
perioden 2017-05-01–2020-04-30, däremot gäller andra datum för löneöversynen och lägsta 
lön, se under respektive rubrik. 
 
Löner 
Löneöversyn genomförs årligen och löneförändringar ska gälla  
fr.o.m. 1 april 2017, 2018 och 2019 såvida inte annat överenskoms. 
 
2017 utgörs utrymmet av lägst 590 kronor, 2018 utgörs utrymmet av lägst 570 kronor och 
2019 utgörs utrymmet av lägst 610 kronor 
 
Vid oenighet om fördelning i den lokala förhandlingen ska varje månadsavlönad arbetstagare 
garanteras minst 50 procent av genererat utrymme. 
 
Lägsta löner 
Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 20 år ska under förutsättning att 
arbetstagaren har ett års sammanlagd anställningstid i yrket fr.o.m. 2018-01-01 uppgå till 
lägst 21 153 kronor och fr.o.m. 2019-01-01 uppgå till lägst 21 723 kronor och fr.o.m.  
2020-01-01 uppgå till lägst 22 300 kronor



 
Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller från och med 2017-05-01  
 
§ 1 Inledning  
Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att villkorens tillämpning skapar 
förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö.  
Det tillförs även en skrivning om att delaktighet och inflytande i arbetstidens förläggning 
skapar goda förutsättningar för engagemang, arbetsglädje och ansvarstagande i verksamheten.  
 
§ 4 Anställningsform  
En ändring har gjort i mom. 4 första stycket och i anmärkning 2. Som en konsekvens av att 
det 2016 gjordes ändringar i LAS avseende konvertering av vikariat och allmän 
visstidsanställning till tillsvidareanställning så ändras hänvisningen till 5 a § LAS. 
 
§ 8 Bisysslor  
I mom. 1 har en ändring gjorts gällande anmälan av bisyssla. Tidigare har en arbetstagare på 
arbetsgivarens begäran varit skyldig att anmäla bisyssla samt lämna de uppgifter som 
arbetsgivaren behöver för att kunna bedöma dessa. Ändringen innebär att arbetstagaren är 
skyldig att på eget initiativ anmäla bisyssla till arbetsgivaren.  
En arbetstagare som avsiktligt underlåter att anmäla bisyssla kan bli föremål för disciplinära 
åtgärder. Detta förutsätter att arbetsgivaren har medvetandegjort arbetstagaren om 
skyldigheten att anmäla bisyssla och lämna uppgifter.  
Observera att reglerna om förtroendeskadlig bisyssla i 7 § lagen om offentlig anställning 
(LOA) gäller för arbetstagare inom kommun, landsting eller kommunalförbund. 
 
§ 13 Arbetstid  
Det införs i mom. 7 b) och c) en möjlighet för arbetsgivare och arbetstagar-organisation att 
teckna lokala kollektivavtal om avvikelse från 8 a och 10 a §§ i ATL som reglerar uttag av 
extra övertid/mertid. Det innebär att lokala parter nu kan förfoga över såväl allmän som extra 
övertid/mertid. Detta möjliggör exempelvis att lokala parter kan komma överens om en annan 
gräns för vad som ska vara allmän övertid/mertid respektive extra övertid/mertid.  
 
§ 20 Övertid m.m.  
Ett tillägg har gjorts till § 20 mom. 4 som begränsar möjligheten att spara ersättning för 
övertid i form av ledighet. Bestämmelsen innebär att det från och med 2017-05-01 inte går att 
spara mer än 200 timmar i ledighet. Med 200 timmar avses värdet av övertidsarbete och inte 
antalet arbetade timmar.  
Saldon som 2017-04-30 överstiger 200 timmar finns kvar men kan inte adderas med ny tid 
(dvs. tid som intjänats fr.o.m. 2017-05-01). För överstigande timmar utges ekonomisk 
ersättning nästkommande kalendermånad.  
Parterna vill i samband med denna ändring betona vikten av att övertid i form av ledighet ska 
förläggas så snart verksamheten medger.  
Ett tillägg har gjorts till mom. 8 som innebär arbetsgivare och arbetstagare kan träffa 
överenskommelse om avvikelse från den nya bestämmelsen.  
 
§ 21 Obekväm arbetstid 
Ersättningen för obekväm arbetstid räknas för 2017 upp med 2,2 procent, för 2018 med 2,0 
procent och för 2019 med 2,3 procent.  



Mom. 1 punkten 1 har tillförts en anmärkning som innebär att med helgdag likställs påsk-, 
pingst-, midsommar-, jul-, och nyårsafton. Det innebär att förhöjt O-tillägg A som utges 
mellan 22–06 nu utges även natt mot helgdagsafton.  
 
§ 22 Jour och beredskap  
I mom. 1 har tredje stycket flyttats upp och utgör istället det första stycket i bestämmelsen. 
Parterna vill med denna ändring betona vikten av att jour och beredskap endast bör förekomma 
då det är helt nödvändigt för verksamheten. Vid förläggning av jour och beredskap ska hänsyn 
tas till hur det påverkar arbetstagarens arbetsmiljö och att det finns möjlighet till vila och 
återhämtning. Arbetsgivaren bör mot bakgrund av detta säkerställa att jour och beredskap inte 
förläggs för ofta samt eftersträva att uttaget fördelas jämt mellan alla arbetstagare. 
 
Procentsatserna avseende ersättning för jour och beredskap i mom. 2 höjs. Vidare sänks 
gränsen för när den högre ersättningen ska utges för beredskap från 150 till 130 timmar. Det 
innebär att arbetstagaren får en högre ersättning tidigare. Därutöver höjs ersättningen i mom. 
2 a)–f) som utges i samband med helger och storhelger från 100 till 110 procent.  
 
§ 27 Semester  
Arbetsgivaren ska förlägga den semesterledighet som arbetstagaren har rätt till i syfte att ge 
arbetstagaren möjlighet till vila och rekreation.  
I mom. 18 och 19 har en ändring gjorts angående arbetstagares rätt att spara semesterdagar. 
Från och med den 1 januari 2018 sänks det högsta antalet semesterdagar som kan sparas från 
40 till 30 dagar.  
En övergångsbestämmelse har införts som innebär att arbetstagare som den 31 december 2017 
har fler än 30 sparade dagar kan ta ut de överskjutande dagarna under en femårsperiod så att 
hon eller han inte har fler än 30 sparade dagar den 31 december 2022. Om arbetstagare tackar 
nej utges semesterlön för de dagar som den 1 januari 2023 överstiger 30. Om arbetsgivaren av 
verksam-hetsskäl inte beviljar sökt semester eller kan erbjuda semesteruttag så får arbets-
tagare ta med outtagna semesterdagar även om det innebär att antalet sparade semesterdagar 
hamnar mellan 30–40 dagar den 1 januari 2023. 
 
§ 28 Sjukdom m.m.  
mom. 9 upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 2018, se information Principöverenskommelse. 
Ändring i Allmänna bestämmelser § 28 samt tillförande av ny bestämmelse i AGS-KL.  
 
Mom. 11 har tillförts rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos tandläkare 
vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att det sker på arbetstid. 
 
Principöverenskommelse – Ändring i Allmänna bestämmelser § 28 samt tillförande av 
ny bestämmelse i AGL-KL 
En principöverenskommelse har träffats om att AB §28 mom.9 utmönstras ur AB fr.o.m.  
1 januari 2018 och ersätts med en försäkringslösning i AGS-KL. Den nya förmånen från 
AGS-KL utbetalas  som längst under 180 dagar. 
Parternas ambition är att förebygga ohälsa och verka för att arbetstagare som är sjukskrivna 
snabbare ska komma tillbaka i arbete. Detta kräver att rehabiliteringsarbetet bedrivs seriöst 
och utan onödig tidsutdräkt och att arbetstagaren förutsättningar för återgång i arbete ökar. 



Långa sjukskrivningsperioder försvårar mångas återgång i arbete. För att stimulera en tidig 
återgång kan arbetstagaren ges möjlighet till omställningsåtgärder med stöd av Tidig lokal 
omställning, TLO-KL.  
Bestämmelsen i AGS-KL kommer att gälla för samma krets och på samma premisser som 
tidigare men arbetsgivarna kommer inte längre att hantera dessa ärenden. Ärendena kommer 
istället att hanteras av AFA Försäkring.  
De arbetstagare som får ersättning via försäkringen kan samtidigt ta del av 
omställningsåtgärder inom ramen för TLO-KL som är en del av Omställnings-avtalet KOM-
KL.  
KOM-KLs huvudsyfte är att stödja och hjälpa arbetstagare i omställning till nytt arbete. 
Insatser inom ramen för TLO-KL måste därför alltid gå att koppla till detta huvudsyfte. 
Genom TLO-KL ges arbetsgivaren en möjlighet att sätta in tidiga lokala insatser för att ställa 
om arbetstagare och organisation så att fram-tida eller aktuella arbetsbristsituationer 
minimeras eller undviks helt.  
Arbetstagare som inte kan återgå till sin ursprungliga tjänst efter avslutad rehabilitering, men 
som har en konstaterad arbetsförmåga, kan genom TLO-KL erbjudas insatser i syfte att hitta 
ett nytt arbete.  
Stödet kan avse utbildningsinsatser för annat arbete inom arbetsgivarens verk-samhet men 
även insatser för att arbetstagaren ska få kompetens för arbete utanför arbetsgivarens 
verksamhet. Det kan innefatta coaching/samtalsstöd. Stödet kan även avse köp av fondens 
tjänster i samband med/efter avslut av anställning.  
Vid användning av medel för tidig lokal omställning TLO-KL är huvudregeln att 
rehabiliteringen av arbetstagaren ska vara avslutad. Men i de fall arbets-givaren med säkerhet 
kan bereda arbetstagaren annat arbete hos arbetsgivaren genom att först vidta en 
kompetensutvecklingsinsats är det möjligt att tillämpa TLO-KL även för arbetstagare vars 
rehabiliteringsprocess inte är avslutad. 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
 
 
 
 
Jari Visshed   Joakim Oscarsson 
 
 
 
Bilaga: förhandlingsprotokoll med bilagor 
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