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Till 
Regioner, personal. 
Region vidarebefordrar till avdelning samt 
förtroendevalda inom avtalsområde KFO Folkets Hus och Parker 
 
 
Avtalsinformation KFO Folket Hus och Parker 
 
Den 15 juni 2017 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende 
KFO Folket Hus och Parker. Överenskommelsen gäller för perioden 1 april 2017 till  
och med 31 mars 2020. 
 
Löner 
Uppgörelsen innebär att lönerna ökar den  
1 april 2017 ökar enligt följande: 555 kronor, varav 222 kronor generellt och 333 kronor i 
pott. 
1 april 2018 ökar enligt följande: 565 kronor, varav 226 kronor generellt och 339 kronor i 
pott. 
1 april 2019 ökar enligt följande: 575 kronor, varav 230 kronor generellt och 345 kronor i 
pott. 
 
Fördelningen på löneökningen motsvarar generell utläggning 40% och pott 60%  
De lokala parterna kan träffa avtal om annan fördelning än ovanstående. 
 
Lägsta lön 
Ökar totalt med 1695 kronor fördelat på tre år 
 
 
Kvalificerat yrkesarbete 
Arbete som förutsätter gymnasial yrkesutbildning eller därmed jämförbar utbildning eller 
långvarig praktisk erfarenhet av kvalificerat yrkesarbete inom arbetsområdet. 
 
 



 
 
 2017-04-01-   
Minimilöner 2018-03-31_ 
Kronor/månad     22 709  
Kronor/timme     131:27  
Minimilön efter 6 års yrkesvana: 
Kronor/månad    24 093  
Kronor/timme    139:27 
 
 2018-04-01-   
Minimilöner 2019-03-31_ 
Kronor/månad    23 274  
Kronor/timme    134:53  
 
Minimilön efter 6 års yrkesvana: 
Kronor/månad   24 658  
Kronor/timme   142:53 
  
 2019-04-01-   
Minimilöner 2020-03-31_ 
Kronor/månad   23 849  
Kronor/timme   137:86  
 
Minimilön efter 6 års yrkesvana: 
Kronor/månad    25 233  
Kronor/timme    145:86  
 
  
2. Yrkesarbetare 
Härmed avses arbete där förkunskaper inte är något krav och introduktion och utbildning 
normalt sker på arbetsplatsen. 
 
Någon formell utbildning är i sig inte en förutsättning för att klara arbetsuppgifterna. 
 
 
                                           2017-04-01-   
Minimilöner 2018-03-31 _ 
Kronor/månad 21 436  
Kronor/timme 123:91 
 
Minimilön efter 6 års yrkesvana: 
Kronor/månad 22 820  
Kronor/timme 130:91 
  
 2018-04-01-   
Minimilöner 2019-03-31 _ 
Kronor/månad 22 001  
Kronor/timme 127:17 
 



 
Minimilön efter 6 års yrkesvana: 
Kronor/månad 23 385  
Kronor/timme 135:17 
  
 2019-04-01-   
Minimilöner 2020-03-31 _ 
Kronor/månad 22 576  
Kronor/timme 130:50 
 
Minimilön efter 6 års yrkesvana: 
Kronor/månad 23 960  
Kronor/timme 138:50    
  
 
3. Ungdomslöner för yrkesarbete 
Ungdomslönen kan tillämpas under högst tre år. 
 
Minimilön från och med månadsskiftet efter det att nedan angiven ålder uppnåtts. 
 
  
                                        2017-04-01-         2018-04-01-        2019-04-01-  
 2018-03-31 2019-03-31 2020-03-31_  
Fr o m 19 år 
Kronor /månad 17 748 18 313 18 888  
Kronor /timme 102:59 105:86 109:18 
Fr o m 18 år  
Kronor /månad 16 329 16 894 17 469  
Kronor /timme 94:39 97:65 100:98  
Fr o m 17 år  
Kronor /månad 15 620 16 185 16 760  
Kronor /timme 90:29 93:55 96:88  
Under 17 år  
Kronor /månad 14 219 14 784 15 359  
Kronor /timme 82:19 85:46 88:78 

 
Ob-ersättning och semesterlönetillägg 
Dessa ersättningar höjs år 1-2 med 2,2%, år 3 med 2,1% 

Ersättning 
Mom 5. Ersättning för beredskap inklusive semesterlön/semesterersättning utgår med lägst: 
      
     2017-04-01- 
     2018-03-31 
a. Vardagar     12:37 kr/timm 
b. Kl 20.00 dag före lördag, helgdagsafton  
eller helgdag till 06.00 dag efter söndag eller helgdag  24:73 kr/timme 
c. Från 20.00 dag före nyårs-, påsk-, 
pingst-, midsommar- och julafton till 
06.00 dag efter sådan storhelg   37:15 kr/timme 



2018-04-01- 
 2019-03-31 

a. Vardagar     12:64 kr/timme 
b. Kl 20.00 dag före lördag, helgdagsafton  
eller helgdag till 06.00 dag efter söndag eller helgdag  25:28 kr/timme 
c. Från 20.00 dag före nyårs-, påsk-, 
pingst-, midsommar- och julafton till 
06.00 dag efter sådan storhelg   37:97 kr/timme 
 

2019-04-01- 
 2020-03-31 

a. Vardagar     12:91 kr/timme 
b. Kl 20.00 dag före lördag, helgdagsafton  
eller helgdag till 06.00 dag efter söndag eller helgdag  25:81 kr/timme 
c. Från 20.00 dag före nyårs-, påsk-, 
pingst-, midsommar- och julafton till 
06.00 dag efter sådan storhelg   38:76 kr/timme 
 
 
Lokala överenskommelser 
Mom 6. De lokala parterna kan träffa överenskommelse om annan tillämpning av reglerna för 
beredskap under förutsättning att det är tillåtet enligt kollektivavtal och lag. 
 
 
Ändringar i allmänna anställningsvillkoren för anställda vid  
Folkets Hus och parker 2017-04-01 – 2020-03-31 
 
 
§1 Allmänt 
Detta avtal gäller för arbetstagare hos medlemmar i Folkets Hus och Parker som tillika är  
medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO och reglerar allt arbete.  

 
§4 Lönerevision 2017, 2018, 2019 

Datumet i Anmärkning under rubriken ”Förhandlingsordning vid fördelning av lokalt 
löneutrymme” är framflyttad år 1, däremot år 2-3 gäller ordinarie förhandlingsordningen  
 
Anmärkning 
Vid löneökning den 1 april 2017 ska förhandling enligt ovan begäras senast den 31 augusti 
och vara slutförd senast den 15 september 2017. 
 
 
5 a §  Omställningstid vid omorganisation 
 

1. Denna bestämmelse reglerar omställningstid för en arbetstagare om en arbetsgivare 
genomför en omorganisation som innebär att en anställning ändras endast i förhållande 
till sysselsättningsgraden. En förutsättning är att arbetsgivaren i en sådan situation 
erbjudit arbetstagaren fortsatt anställning med lägre sysselsättningsgrad enligt 7 § 
anställningsskyddslagen och att sysselsättningsgraden som en konsekvens av detta 
minskas. 



 
2. En arbetstagare som får minskad sysselsättningsgrad enligt punkten 1 ovan har rätt till 

en omställningstid. Omställningstiden är lika lång som den uppsägningstid som skulle 
ha tillämpats om arbetstagaren i stället skulle ha sagts upp när omställningstiden 
inleddes. Omställningstiden börjar att löpa från dagen då arbetstagaren accepterar 
erbjudandet. 
 

3. Under omställningstiden utgår oförändrad lön och andra anställningsförmåner. 
 

4. Omställningstiden innebär att den lägre sysselsättningsgraden träder i kraft först när 
omställningstiden löpt ut. 
 

5. Vid erbjudande om omplacering till annan ledig tjänst eller till annan tjänst i 
turordningen gäller reglerna enligt LAS. 
 

6. Överenskommelse, lokal eller individuell, kan träffas om annan omställningstid. Lön 
och andra anställningsförmåner enligt p 3 följer då den enskilt överenskomna 
omställningstiden 

Anmärkning 
Enligt medbestämmandelagen har arbetsgivaren en skyldighet att genomföra förhandlingar med 
lokal facklig organisation innan beslut fattas om viktigare förändringar av organisationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 
 
 
Jari Visshed                                        Joakim Oscarsson 
 
 
Bilaga: förhandlingsprotokoll med bilagor 
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