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§ 1. Avtalets giltighet 

Detta avtal tillämpas för kontorsstädning i egen regi i nom Fastighetsanställdas Förbunds 
organisationsområde vid banker/företag anslutna till BAO. 

Vid anställningstillfället regleras städningsarbetet vid städbeting enligt bilaga 7 och 8 direkt 
mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. 

 

§ 2. Arbetets ledning och fördelning 

1. Med iakttagande av avtalets bestämmelser och lagstiftningen på arbetsmarknaden äger 
arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet. 

 
2. Föreningsrätten skall på ömse sidor lämnas okränkt. 

 
3. Anser arbetstagare att avskedande ägt rum under omständigheter, som kan tolkas såsom 

angrepp på föreningsrätten, äger de att, innan andra åtgärder vidtages, genom sin 
organisation påkalla undersökning för vinnande av rättelse. 

 
4. Såsom kränkning av föreningsrätten får icke anses arbetsgivarens fordran att eventuell 

arbetsledare för städningsarbete, vari vederbörande endast tillfälligt deltager, icke skall få 
tillhöra  arbetstagarnas  organisation. 

 
5. Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger på arbetsgivaren. Arbetsmiljöarbetet ska ske i 

samverkan och bedrivas enligt gällande lagstiftning 

 
 
§ 3. Arbetstid 

1. Den ordinarie arbetstiden utgör 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. När 
nationaldagen infaller på en lördag eller söndag erhåller tillsvidareanställd med tidlön 8 
timmars ledighet med lön. För deltidsanställd proportioneras ledigheten i förhållande till 
sysselsättningsgraden. Tiden läggs ut i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Vid 
utläggning skall arbetstagarens önskemål i största möjliga mån beaktas. 

 
Anm:  Arbetstidslagens bestämmelser om dygns- och  veckovila skall beaktas. 

 
2. Arbetstidens förläggning bestäms av arbetsgivaren. För respektive städområden skall vid 

varje företag (arbetsplats) den beräknade genomsnittliga arbetstiden och dess förläggning 
upptagas iden särskilda överenskommelsehandling, som upprättas för företaget. 
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3. Överenskommelse om arbetstidens längd vid deltidsarbete skall träffas mellan arbets- 

ledningen och vederbörande arbetstagare. Därvid skall iakttagas den överenskommelse 
angående deltidsarbete som finns intagen i bilaga 1 till detta avtal. 

 
4. Vid betingsarbete förstås med mertid sådan arbetad tid som uppkommer vid beordrat 

arbete utöver det ordinarie betinget. 

 
Vid tillfällig ökning av arbetskraftsbehovet bör  i  första  hand  undersökas  huruvida  detta 
kan lösas genom utökning av arbetstiden för i företaget på deltid anställd arbetstagare. 

 
Tid som  erbjuds  som  vikarie  är  icke  att  betrakta  som  mertid  enligt  arbetstidsla-  gen. 
(Ej heller tidsinplanerat storstädningsarbete utanför det egentliga betinget.) 

 
I  de  fall  arbetstagare  tillfälligtvis  åtager  sig  flera  beting  än  ordinarie  beting  och    då 
möjlighet finns att övertid kan uppstå, skall berörd arbetstagare föra tidsregistrering av 
utfört arbete. Möjligheten till övertid anses föreligga då summan av betingsarbets- tiden 
dividerat med upparbetningsfaktorn 1,3 överstiger 8 tim/arbetsdag eller 40 tim 
/ vecka. I de fall möjlighet till övertid inte beräknas föreligga behöver tidsregistrering inte ske. 

 
5. Därest arbetsgivaren önskar företaga ändring av städningstidens omfattning eller förläggning 

skall skriftligt meddelande jämte motivering lämnas vederbörande arbetstagare och samråd 
ske med arbetstagaren. Om Fastighetsanställdas Förbunds lokala fackliga organisation 
inte inom 1 månad från det arbetstagaren mottagit meddelande underrättar arbetsgiva- 
ren om att förhandling önskas, äger arbetsgivaren rätt att genomföra föreslagna förändringar. 

 
Anm: Exempel på sådant skriftligt meddelande se bilaga 5 

 
 
§ 4. (Upphört per 2001-04-01) 
 
§ 5. Lönebestämmelser 

Parterna är överens om att arbetsgivaren på skriftlig begäran från Fastighetsanställdas Förbund 
ska uppvisa aktuell lön för medlem i förbundet. 

För övriga anställda på avtalsområdet ska arbetsgivaren, på skriftlig begäran från Fastighets- 
anställdas Förbund, i samband med lönerevision redovisa en förteckning över anställda och 
arbetsställen samt en sammanställning som styrker den totala löneökningen vid lönerevisionen - 
generellt samt pott - lagts ut på bankens/företagets anställda inom avtalsområdet. Vid redovis- 
ningen ska medarbetarens rätt till integritet respekteras och att medarbetarens personligt satta 
lön blir transparent undvikas. 
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Mom 1. Löneformer 

Parterna är ense om att städningsarbetet kan sättas på beting, ackord eller tidlön. I paragrafen 
angivna penningfaktorer och timlöner utgör minimilöner där personliga tillägg kan förekomma. 

Arbetstiden kan antingen anges till ett på förhand bestämt timantal, varunder arbetet utförs 
med eller utan arbetsinstruktion eller göras beroende av att olika arbetsmoment skall utföras 
enligt en skriftlig städinstruktion utan att den egentliga arbetstidens längd fastställas. 

Lön utges i form av betings/ön per timme eller månad eller fast lön per timme eller månad 

 
Löneprinciper 

Vid nyanställning fastställs lönen efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare till 
lägst de belopp som framgår av mom 2 och/eller 3 nedan. 

Lönesättning skall ske utan diskriminering. Skillnader i lön beroende på kön, etniskt ursprung, 
sexuell läggning eller funktionshinder ska inte förekomma. 

Lön skall sättas efter samma principer för alla anställda under detta avtal. Lönen skall bestämmas 
efter arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter och den enskildes sätt att utföra dem. Lönen 
skall normalt öka med stigande svårighetsgrad och ansvar, kompetens och yrkesskicklighet. 

För anställd som under en tvåårsperiod inte erhållit en löneutveckling innebärande att lönen 
överstiger avtalets minimilöner enligt mom 2 eller 3 nedan, skall en översyn över situationen ske 
om den anställde eller dennes ombud så begär. 

 
Lokal lönesättning 

Efter generella lönehöjningar genomförs lokal lönesättning enligt nedan: 
 
En lokal pott om 1.52 kronor per timme vid tidlön respektive 1.11 kronor per betingstimme vid 
betingslön 2017, 1.63 kronor per timme vid tidlön respektive 1.19 kronor per betingstimme vid 
betingslön 2018 och 1.63 kronor per timme vid tidlön respektive 1.19 kronor per betingstimme vid 
betingslön 2019 skapas att fördelas lokalt. Potten ska vid lönerevision 2017, 2018 respektive 2019 vara 
fördelad senast den 30 september respektive år. Fastighets utser senast till revisionstillfället en repre-
sentant bland de anställda att förhandla för de anställdas räkning. Finns inte någon representant skall 
arbetsgivaren lämna förslag till pottfördelning till Fastighets lokal organisation, som inom två veckor 
kan begära förhandling om pottfördelningen. Om Fastighets lokala organisation ej begär förhandling 
har arbetsgivaren rätt att fördela det lokala löneutrymmet i enlighet med sitt förslag. 
 
Om lokal överenskommelse om fördelning av den lokala potten ej träffats senast 4 månader efter den 
1juni 2017, den 1 juni 2018 respektive den 1 juni 2019, utläggs hälften generellt och resterande enligt 
arbetsgivarens önskemål. 
 
Arbetsgivare äger utan förhandling utlägga hela lokala potten generellt.  
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Den som är tillsvidareanställd den 1 juni 2017 och fortfarande den 14 juli 2017,  den 1 juni 2018 
respektive den 1 juni 2019 bidrar och kan få del av respektive års pott.  

 
Den som är visstidsanställd den 1 juni 2017, den 1 juni 2018 respektive den 1 juni 2019 och fortfarande 
är anställd när respektive års lokala pott fördelas, bidrar och kan få del av potten. 

Avgörande faktorer vid bestämmande av lön är bl a förmågan att utföra arbete varvid hänsyn 
skall tas till arbetsuppgifternas svårighetsgrad. Det är av väsentlig vikt att det läggs ner stor 
omsorg vid tillämpningen av följande kriterier vilka ligger till grund för fördelningen av den lokala 
potten: 

• ansvar i befattningen 
• arbetsresultat 
• erfarenhet 
• mångkunnighet  och flexibilitet 

• utbildning 

Parternas intentioner med pott är dels att främja en individuell lönesättning, där den anställdes 
utveckling, kompetens och förmåga återspeglas och dels att utveckla arbetsorganisationen. 

 
Hantering av potten 

Beräkning av potten skall ske på arbetsplats/arbetsställe. Parterna avser med arbets- 
plats/arbetsställe det enskilda kontoret. Parterna har också definierat att ett arbetsställe kan var 
flera kontor inom en viss region. Om beräkning skall ske enligt denna princip skall lokal 
överenskommelse träffas om  detta. 

 
Mom 2. Penningfaktorer 

Vid ackords- och betingssättning används lägst nedanstående penningfaktorer (kronor per be- 
tingstimme): 

      2017-06-01 2018-06-01 2019-06-01  
   From fyllda 21 år      96.84            99.23     101.62   
           ”       ”    18 år      87.16            89.31          91.46 
           ”       ”    16 år      72.63        74.42       76.21 

 
 
Mom 3. Timlöner 

För arbetstagare som uteslutande utför arbete mot tidlön, tillämpas lägst följande timlöner för 
arbetade tiden (kronor per timme): 

2017-06-01 2018-06-01 2019-06-01  
   From fyllda 21 år       132.21     135.48     138.75 
           ”       ”    18 år       118.99     121.93     124.87 
           ”       ”    16 år         99.16     101.61     104.06 
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Mom 4. Ersättning för arbete på obekväm arbetstid 

Vid arbete som förläggs till följande tider utgår tillägg med nedan angivna belopp (kronor per 
timme): 

            2017-06-01           2018-06-01             2019-06-01     

 a) Kvälls- och nattid såvida icke högre  
     belopp utges enligt b) eller c)  
  kl 19-05   18.55  18.96   19.38  
    
 

b) Sön- och helgdagstid räknad från  
    kl 05 lördag och kl 18 dag före helg- 
    dag till 05 dagen efter sön- och helg- 
 dagen, såvida icke högre belopp  
 utges enligt c)                                                  36.85               37.66           38.48               
 
c) Storhelgstid (vid ordinarie arbetstid) 
 -från kl 05 nyårsafton till kl 05 den  
    2 januari  
 -från kl 18 skärtorsdagen till kl 05  
  dag efter annandag påsk  
 -från kl 05 midsommarafton till kl 05  
  dagen efter midsommardagen  
 -från kl 05 julafton till kl 05 tredjedag  
   jul           43.28               44.23                      45.20  

 

Mom 5. Övertidsarbete 

1. Arbetstagare är skyldig att, därest arbetsgivaren så fordrar, utföra arbete utöver den 
fastställda ordinarie arbetstiden. Meddelande om sådant arbete skall lämnas i så god tid 
som möjligt. Befrielse från sådant arbete bör ej förvägras, då bärande skäl härför före- 
ligger och framställning om sådan befrielse göres i samband med tillsägelse om arbetet ifråga. 

 
2. Arbetstagare, som utför beordrat arbete utöver 40 timmar per vecka eller 8 timmar per 

dag, erhåller utöver den ordinarie betalningen nedanstående tillägg i kronor per timme: 
 
 

                 2017-06-01 2018-06-01    2019-06-01      
  Övertidstillägg (kronor per timme):  

  -För vardagar:              40.94       41.84       42.76        

           -För sön- och helgdagar:                     51.97             53.11            54.28        
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Mom 6. Omräkning av lön och löneavdrag 

Vid omräkning av lön per dag till månadslön och omvänt (vid löneavdrag) skall följande 
konstanter användas, därest arbetet regelmässigt per helgfri vecka är förlagt till 

 
6 dagar månadskonstant 25 
5 " " 21 
4 " " 17 
3 " " 12,5 
2,5 " " 10,5 
2 " " 8,6 
1 " " 4,3 

 
Vid frånvaro kan arbetsgivare, istället för att tillämpa ovanstående beräkningsfaktorer för beting, 
grunda omräkningen på det för respektive tidsperiod aktuella antalet arbetsdagar = bankdagar. 

 

§ 6. Dokumenterat branschvanetillägg 

Paragrafen skall fr.o.m. 1 september 2008 ha nedanstående lydelse: 

Branschvanetillägg erhålles efter 60 månader med 2,38 kronor per timme vid tidlön respektive 
1.74 kronor per betingstimme. 

Beloppet avser heltidsanställd och proportioneras vid deltidsanställning i förhållande till sysselsätt- 
ningsgrad. Tillägget utbetalas månaden efter det att förutsättningarna för tillägget uppfyllts. Den 
dokumenterade branschvanan skall kunna visas av medarbetaren och fastställas vid anställningens 
ingående. Branschvana intjänas från och med 18 år. En förutsättning för tillgodoräknande av 
branschvana är att den anställde haft en faktisk arbetad tid om i genomsnitt minst 10 timmar 
per vecka under en beräkningsperiod om 12 månader. Vid betingsarbete skall den anställde haft 
ett beting om i genomsnitt minst 13 betingstimmar per vecka under en beräkningsperiod om 12 
månader. 

 

§ 7. Sjuklön m m 

Mom 1. Rätt till sjuklön 

Sjuklön utges under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden enligt lagen om sjuklön med 
nedan angivna ändringar och tillägg. Den närmare beräkningen av sjuklönens storlek är angiven i 
mom 3. 
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168 

168 

 

Mom 2. Anmälan om sjukdom 

Vid frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall skall arbetstagaren omgående göra sjukanmälan 
till arbetsgivaren. Arbetstagaren skall dessutom så snart som möjligt uppge beräknad tidpunkt för 
återgång i arbete. Arbetstagaren skall också lämna arbetsgivaren sådan skriftlig försäkring som 
avses i sjuklönelagen om att han varit sjuk samt i vilken omfattning arbetsförmågan varit nedsatt 
på grund av sjukdomen. Sjuklön skall som huvudregel inte utges för tid innan arbetsgivaren fått 
anmälan  om sjukdomsfallet. 

Om arbetsgivaren så begär skall arbetstagaren styrka sjukdomen med läkarintyg eller annat av 
arbetsgivaren godkänt intyg. 

Kostnaderna för begärt intyg betalas av arbetsgivaren. Har arbetsgivaren begärt intyg från viss 
läkare är han inte skyldig att ersätta kostnaden för intyget från annan läkare. Vid sjukdom 
utomlands gäller krav på läkarintyg fr o m första dagen. 

Om arbetstagaren har undantagits från sjukförsäkringsförmåner enligt lagen om allmän försäkring 
är arbetsgivaren inte skyldig att utge sjuklön. Om arbetstagarens sjukförmåner nedsatts enligt 
samma lag har arbetsgivaren rätt att reducera sjuklönen i motsvarande mån. 

 
Mom 3. Beräkning av sjuklön vid sjukfrånvaro 

Den sjuklön som arbetsgivaren skall utge till arbetstagaren beräknas genom att avdrag görs från 
månadslönen enligt nedan. Härutöver utges sjuklön på ersättning för planerat arbete på obekväm 
tid. 

Sjukdom t o m 14 kalenderdagar per sjuktillfälle 

a. För varje timme en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag per 
timme på den fasta kontanta månadslönen med 

100% × månadslönen 

för den första dagen i sjuklöneperioden och med 

20% × månadslönen 

för resten av tiden t o m 14:e dagen med sjuklön. 

Anm 1: Timlön utgör 1/168 av månadslön. I timlön  ingår  fasta  tillägg  såsom  eventuella  per- sonliga 
tilllägg. 

 
Anm 2: För deltidsanställd sker timavdrag såsom för heltidsanställd, varvid dock lönen först uppräknas till 
att motsvara heltidslön. Vid betingsarbete skall därvid först betingstiden divideras med upparbetningsfaktorn 
1,3. 
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×  

×  

 
Anm 3: Om en anställd under de senaste tolv månaderna till följd av bestämmelsen i a) ovan gått miste 
om sjuklön från arbetsgivaren för sammanlagt tio karensdagar, utgör sjukavdraget härefter för första 
sjukdagen 20 % enligt ovan. 

 
Anm 4: Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats 
skall sjuklöneperioden betraktas som en fortsättning och endast omfatta så många dagar att dessa 
tillsammans utgör 14 kalenderdagar. 

b. För arbetstagare som regelmässigt har sin arbetstid förlagd till s k obekväm arbetstid utges 
dessutom sjuklön på ersättning för arbete på obekväm tid enligt följande: 

Fr o m  den  andra  t  o  m  den  14:e  dagen  med  sjuklön  vid  varje  sjukdomsfall  utges 
80 % av den ob-ersättning som arbetstagaren skulle ha erhållit om han varit i arbete. 

 
Anm: För arbetstagare avlönade på beting eller ackord utges på motsvarande sätt  80  %  av  ge- nomsnittet 
för senaste avlöningsperiod på dessa lönedelar. 

Sjukdomsfall längre än 14 dagar. Avdrag fr o m 15:e dagen 

Avdrag  görs för varje  kalenderdag frånvaron omfattar  med 

månadslönen   12 
365 

Vid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med hela månadslönen. 

 
Mom 4. Föräldralön 

Momentet är ersatt av Försäkring om Föräldrapenningtillägg, se § 11, punkt 7. 
 

Mom 5. Annan frånvaro än under mom 3 och 4 

Med frånvaro avses tid fr o m första dagen som skulle ha varit arbetsdag t o m dag före återinträde 
i tjänst. 

Vid frånvaro del av dag eller hel dag för frånvaroperiod om högst 14 kalenderdagar görs avdrag 
per  timme för  varje  frånvarotimme med  1/168  av månadslönen. 

Vid längre frånvaroperiod än 14 kalenderdagar görs avdrag för varje kalenderdag som från- 
varon omfattar (således även för de 14 första dagarna) med 

månadslönen   12 
365 

Vid frånvaro hel kalendermånad görs avdrag med hela månadslönen. 

Anm: Istället för ovannämnda beräkningsgrunder i denna paragraf kan arbetsgivaren alltid använda löneavdrag 
enligt § 5 mom 6. 
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§ 8. Semester 

1. Semester utgår enligt lag. Semesterledigheten kan bestå av semesterdagar med lön och 
semesterdagar utan lön. Arbetstagare skall erhålla besked om hur många dagar med lön 
och hur många dagar utan lön, som kan beräknas utgå under semesteråret. Arbetstagare 
kan avstå från uttag av semesterdagar utan lön. 

 
Arbetstagare som  anställs  efter  den  31  augusti  har  rätt  till  det  antal  semesterda-  gar 
med lön, som kan beräknas bli intjänade under återstoden av året. Rätt föreligger dock alltid 
till 5 dagar semesterledighet (med eller utan lön). 

 
2. Med semesterår avses tiden 1 januari-31 december. 

 
3. Rätten till semesterdagar med lön intjänas under löpande kalenderår. Upphör anställningen 

kan eventuellt förskotterad semesterlön avräknas mot innestående lön med beaktande av 
§ 29 i semesterlagen. 

 
4. Semesterledigheten utläggs efter samråd mellan arbetstagaren och företrädare för banken. 

Semesterplan bör föreligga den 15 april. 

 
5. Om ej annat avtalas, skall semesterledigheten förläggas så att arbetstagaren får en 

ledighetsperiod om minst fyra veckor under perioden fr o m den vecka den 15 maj infaller t 
o m den vecka den 15 september infaller. 

 
6. Arbetstagare, som under ett semesterår har rätt till mer än 20 semesterdagar med lön får 

av överskjutande sådana dagar spara en eller flera till ett senare semesterår. Semesterdagar 
får sparas högst 5 år. 

 
För semesterdagar som ej kunnat tas ut vid årets slut och som ej får sparas utgår 
semesterersättning. 

 
7. Under semesterledighet utgår ordinarie lön. Avdrag görs dock för semesterdagar utan lön. 

Dagslönens storlek beräknas enligt punkt 9 nedan. 

 
8. Semesterdagar med lön intjänas även under vissa typer av frånvaro - s k semesterlöne- 

grundande frånvaro.  Som sådan frånvaro  räknas bl a semesterledighet med och utan    lön 
(när den anställde eljest skulle har arbetat), sjukdom under max 180 dagar under 
intjänandeåret, föräldraledighet vid barns födelse eller adoption under max 120 dagar (180 
dagar för ensamstående förälder) och föräldraledighet vid tillfällig vård av barn  (max 60 
plus 60 dagar per barn). För ytterligare information hänvisas till § 17 i semesterlagen. 



12  

250 

×  

 
För att arbetstagare som är sjuk under semestern och som önskar  motsvarande  le- dighet 
under annan tid, skall sjukdomen omedelbart anmälas till arbetsgivaren och styrkas med 
intyg från läkare eller försäkringskassa. Kostnaderna för begärt läkarintyg hos anvisad 
läkare betalas av arbetsgivaren. 

 
Vid icke semesterlönegrundande frånvaro beräknas antalet semesterdagar med  lön  enligt 
följande: 

(250 − antalet icke semesterlönegrundande bankdagar) × 25 

Slutligt fastställande av antal semesterdagar med lön sker vid årets slut. För mycket 
utbetald semesterlön avräknas mot innestående lön, mot följande års semesterlön eller 
enligt särskild överenskommelse. 

 
Anm: Med icke semesterlönegrundande bankdag avses ej schemalagd  dag  som  inte  är  lördag,  söndag, 
midsommar-, jul eller nyårsafton samt dag med frånvaro som inte är semesterlönegrundande enlig 
§ 17 Semesterlagen. 

 
9. Begreppet dagslön, som bl a används vid bestämmande av semesterlön, beräknas enligt 

följande: 

månadslön   12 
250 

10. Utöver ordinarie lön enligt punkt 7 ovan utgår semesterlön med 12 % på sådan lön som 
utgör ersättning för extra arbete under året. Sådan semesterlön skall utbetalas senast I 
samband med årets utgång. 

 
11. Vidare utgår för varje semesterdag med lön en extra ersättning med 16,5 % av dagslönen. 

Denna extra ersättning skall om möjligt utbetalas i samband med huvudsemestern, dock 
senast vid årets utgång. 

 
12. Vid uttag av sparad semesterdag utgår ordinarie lön, tidsproportionerad i förhållande till 

arbetstiden vid intjänandet samt höjd med 16,5 % i enlighet med punkt 11. 

 
13. Arbetstagare som normalt inte tjänstgör varje bankdag skall erhålla semester med lön under 

sådana dagar då denne eljest skulle arbetat. Semesterdagar utan lön utläggs på arbetsfria 
dagar. 

 
14. Vid tidsbegränsad anställning (t ex vikariat) där arbetet varar högst 3 månader utbetalas 

intjänad semesterledighet som semesterersättning med 12 % på den sammanlagda lönen 
under anställningstiden, om inte arbetstagaren begär att den intjänade semesterledigheten 
ska överföras till ny anställning och sådan rätt till överföring föreligger. 
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15. För arbetstagare inom detta kollektivavtal kan i stället kollektivavtalet för banktjänstemän 

tillämpas. Därvid gäller bestämmelserna i bankavtalets § 9.6 i stället för punkterna 11 och 
12 ovan. 

 

§ 9. Permission 

Med permission förstås kort ledighet med bibehållen lön under högst en dag. Vid nära anhörigs 
begravning kan permission dock också omfatta nödvändiga (högst två) resdagar. 

Permission kan beviljas i följande fall: 

Eget bröllop 
Egen 50-årsdag 
Förstagångsbesök hos läkare och tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall Besök vid sjuk- 
vårdsinrättning efter remiss av företagsläkare 
Nära anhörigs frånfälle 
Nära anhörigs begravning 
Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig 

Protokollsanteckning: Som nära anhörig räknas make/maka, barn, syskon, föräldrar och svärföräldrar. Med 
permission för nära anhörigs begravning innefattas även urnnedsättning med högst 1 dag. 

Anhållan om permission skall göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen skall på 
förhand eller - om så inte kan ske – i efterhand styrkas om arbetsgivaren så begär. 

Arbetstagare som arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under återstoden av 
arbetsdagen på grund av arbetsskada, erhåller permission under denna tid. 

 

§ 10. Ledighet för vård av barn 

Arbetstagare, som önskar ledighet i enlighet med lagen om rätt till ledighet för vård  av  barn  m 
m, skall anmäla detta till arbetsgivaren i god tid och minst två månader i förväg samt ange den 
tidsperiod ledigheten avser. Detta gäller även ledighet i samband med att arbetstagaren 
mottager barn som fosterbarn eller adoptivbarn. Arbetstagare som önskar ledighet med tillfällig 
föräldrapenning skall, om ledigheten ej föranleds av sjukdom, anmäla detta till arbetsgivaren 
minst en vecka före ledighetens början. 

 

§ 11. Försäkringar m m 

Arbetsgivaren är skyldig teckna följande försäkringar enligt gällande försäkringsvillkor för AMF- 
försäkringar: 
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1. Avgångsbidragsförsäkring  (AGB) 
2. Avtalsgruppsjukförsäkring   (AGS) 
3. Avtalspension SAF-LO 
4. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 
5. Trygghetsförsäkring (TFA) 
6. Omställningsförsäkring 
7. Försäkring om Föräldrapenningtillägg, (FTP) 

 

§ 12. Upphört per 2004-07-01) 

Vakant 
 

§ 13. Materiel 

Arbetsgivaren tillhandahåller och bekostar alla för arbetet erforderliga och fullgoda redskap och 
förbrukningsartiklar. Arbetstagare skall väl vårda tilldelad materiel. 

 

§ 14. Ordnings- och skyddsföreskrifter 

Arbetstagare skall medverka till att arbetsplatsens ordnings- och skyddsföreskrifter efterföljes, 
t ex 

att på arbetsplatsen förekommande egendom ej skadas eller användes otillbörligt 
att innehåll i handlingar eller förhållanden på en arbetsplats ej vidarebefordras 
att närvarotid redovisas och att frånvaro omedelbart anmäls 
att skador på redskap, maskiner m m snarast anmäls 
att obehöriga inte vistas på arbetsplatsen eller deltar i städningsarbetet 
att det åligger arbetstagaren att utföra städningsarbetet i enlighet med instruktioner grundade 
på avtalet. 

 
 
§ 15. Ingående och upphörande av anställning 

I anslutning till Lagen om anställningsskydd (LAS) gäller följande särskilda bestämmelser. 
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Mom 1. Ingående av tidsbegränsad anställning 

Avtal om tidsbegränsad anställning får utan underrättelse enligt LAS träffas i följande fall: 

1. För  allmän visstidsanställning. 
2. För vikariat. 
3. För säsongsarbete. 
4. När arbetstagaren har fyllt 67 år. 
5. Avtal om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader. 

Vid provanställning av arbetstagare gäller dock att arbetsgivaren skall underrätta Fastighetsan- 
ställdas Förbunds lokala fackliga organisation om anställningstiden överstiger en månad. 

För tidsbegränsade anställningar som ingåtts före den 1 mars 2008 gäller LAS och kollektivavtalet 
i dess äldre lydelse. 

Protokollsanteckning: (gällande fr.o.m 1 januari 2011): Har arbetstagare under en femårsperiod varit 
anställd hos arbetsgivaren för allmän visstidsanställning eller vikariat, eller allmän visstidsanställning och 
vikariat sammantaget, överstigande 24 månader, övergår anställningen till en tillsvidareanställning. Efter lokal 
överenskommelse övergår anställningen till en tillsvidareanställning efter en anställningstid överstigande 30 
månader. 

 
Övergångsregler 
För överenskommelser om allmän visstidsanställning och vikariat som träffats före den 1 januari 2011 gäller 
tidigare regler. Vid beräkning av anställningstid för  överenskommelser träffade den 1 januari 2011 eller senare 
ska endast anställningstid som allmänt visstidsanställd eller vikarie från och med den 1 januari 2011 beaktas 

 

Mom 2. Upphörande av tidsbegränsad anställning enligt mom 1 punkt 
1-5 

Vid endera partens uppsägning i förtid av anställning enligt punkt 1-5 gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om en månad. 

En arbetstagare, som är anställd enligt mom 1 punkt 1-5 och som inte kommer att få fortsatt 
anställning när anställningen upphör, skall utan tidigare underrättelse få besked av arbetsgivaren 
om detta minst en månad före anställningstidens utgång under förutsättning att arbetstagaren 
när anställningen upphör har varit anställd hos arbetsgivaren mer än 12 månader under de 
senaste två åren. Är arbetstagaren organiserad i Fastighetsanställdas Förbund skall arbetsgivaren 
samtidigt varsla Fastighetsanställdas Förbunds lokala fackliga organisation. 

 
Mom 3. Upphörande av provanställning vid prövotidens utgång 

Vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen enligt mom 1 skall fortsätta efter det 
att prövotiden har löpt ut, skall besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens 
utgång. Sker det ej, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning. 
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En arbetsgivare som avser att lämna besked enligt ovan skall underrätta arbetstagaren om detta 
minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren samtidigt med 
underrättelsen varsla arbetstagarens lokala fackliga organisation. 

 
Mom 4. Upphörande av provanställning före prövotidens utgång 

En provanställning kan avbrytas före prövotidens utgång. 

Vill arbetstagare avbryta provanställning i förtid skall han underrätta arbetsgivaren härom 
minst två veckor i förväg. 

Vill arbetsgivaren avbryta provanställning i förtid skall han ge arbetstagaren besked om detta 
senast vid anställningens upphörande. Arbetsgivaren skall underrätta arbetstagaren om detta 
minst två veckor i förväg. Är arbetstagaren fackligt organiserad skall arbetsgivaren samtidigt med 
underrättelsen varsla arbetstagarens lokala fackliga organisation. 

 
Mom 5. Turordning 

Lokal överenskommelse får träffas mellan arbetsgivaren och person med särskilt förhandlingsman- 
dat utsedd av Fastighetsanställdas Förbund om avvikelse från bestämmelserna om turordning vid 
uppsägning respektive företrädesrätt till ny anställning. 

 
Mom 6. Särskilda bestämmelser 

Arbetstagare, som slutar sin anställning utan iakttagande av bestämd uppsägningstid, går förlustig 
innestående medel, dock uppgående till högst vederbörandes timlön eller motsvarande betalning 
per beting för den del av uppsägningstiden som ej iakttagits. 

Arbetstagare, som uteblivit femton kalenderdagar utan att till arbetsgivaren utan laga förfall ha 
anmält förhinder att arbeta, anses ha slutat sin anställning utan iakttagande av uppsägningstiden. 

Efter det att anställning avslutats, ska arbetsgivare på begäran utfärda arbetsgivarintyg för 
arbetslöshetskassa enligt formulär utfärdat av IAF utan onödigt dröjsmål. 

 
Mom 7. Inhyrning av arbetskraft vid samtidig företrädesrätt till åter- 
anställning 

Uthyrning av arbetskraft och bemanningsföretag har den innebörd som avses i lagen (1993:440) 
om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Parterna konstaterar att detta inte är 
något vanligt förekommande fenomen i branschen och att anlitande av bemanningsföretag kan 
vara ett komplement till ett företags ordinarie verksamhet. Parterna har därför, med beaktande 
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av de förutsättningar som gäller inom avtalsområdet, träffat överenskommelse om regler vid 
anlitande av bemanningsföretag när det finns medarbetare som har åberopat företrädesrätt till 
återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist. 

 
1. Inhyrning i samband med  företrädesrätt till  återanställning 

När det finns före detta anställda som är uppsagda på grund av arbetsbrist och som har åberopat 
företrädesrätt till återanställning gäller följande under den tid företrädesrätt har åberopats. 

Arbetsgivare som avser att anlita bemanningsföretag för tid överstigande fem veckor härefter ska 
uppta förhandling med lokal facklig organisation i syfte att uppnå enighet. I förhandlingen anges 
skälen för att anlita bemanningsföretag. Förhandlingen ska även klargöra ifall arbetsgivarens krav 
kan tillgodoses genom återanställning av arbetstagare med åberopad återanställningsrätt under 
förutsättning att arbetstagaren har till-räckliga kvalifikationer. 

Om företaget fattat beslut om nedläggning av en driftsenhet eller flytt av hela eller delar av 
verksamheten gäller inte några begränsningar mot inhyrning av arbetskraften från bemanningsfö- 
retag under den tid beslutet om nedläggning eller flytt verkställs. Nedläggningsprocessen ska i 
normalfallet inte överskrida sex månader. 

Kan de lokala parterna inte enas kan arbetsgivaren inom sju arbetsdagar påkalla central förhand- 
ling efter avslutad lokal förhandling. Central förhandling ska äga rum skyndsamt efter påkallandet. 
De centrala parterna ska verka för en lösning av förhandlingsfrågan vilken beaktar både företagets 
behov och arbetstagarnas berättigade intressen. 

Vid oenighet i den centrala förhandlingen kan arbetsgivarsidan inom tre arbetsdagar från för- 
handlingens avslutande, hänskjuta saken till nämnd enligt § 2 Nämnden för inhyrning. 

Underlåter arbetsgivarsidan att påkalla central förhandling i rätt tid och hänskjuter saken till 
nämnd kan inhyrning inte vidtas alternativt ska den avslutas inom fjorton dagar. 

Om arbetsgivarsidan påkallar förhandling i rätt tid och hänskjuter saken till nämnd i rätt tid, 
kan inhyrning pågå till dess en vecka förflutit från beslut i nämnd. 

Varje  driftsinskränkningsförfarande  räknas  för sig. 

 
2. Nämnden  för inhyrning 

Parterna är ense om att inrätta en nämnd för inhyrning enligt nedan. 

Förfarandet i nämnden ska vara  förenklat och snabbt. Nämnden ska bestå av  tre ledamöter,  en 
från Fastighetsanställdas Förbund, en från Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation och en 
opartisk ordförande som parterna utser gemensamt bland ordinarie domare i Arbetsdomstolen. 
Den opartiska ordföranden arvoderas av parterna med lika delar. 

Nämnden ska meddela beslut skyndsamt och som regel senast inom tre veckor från påkallandet. 
Ett beslut kan ske även om endera parten inte efterkommit en begäran att inkomma med skriftligt 
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svaromål. Nämnden får, men behöver inte, hålla muntlig förhandling innan ett beslut fattas. 
Muntlig bevisning ska som regel inte tas upp av nämnden vid en muntlig förhandling, men får 
ske om handläggningen trots bevisupptagningen kan ske skyndsamt. 

Nämnden ska i beslut förklara om arbetsgivarens planerade eller vidtagna åtgärd kan anses strida 
eller strider mot 25 § lagen om anställningsskydd (LAS). Beslutet ska protokollföras. 

Nämnden ska som huvudregel redovisa skälen skriftligt, men får också redovisa skälen muntligt 
till respektive part. 

Om nämnden förklarat att arbetsgivarens åtgärd strider mot 25 § LAS kan arbetsgivaren välja 
att: 

1. Avbryta inhyrningen inom sju dagar från det att arbetsgivaren fått del av nämndens beslut 
och vid fortsatt arbetskraftsbehov återanställa enligt turordning, eller 

2. Betala den ekonomiska kompensation som nämnden beslutat om till dem vars företrädesrätt 
kränkts. Kompensationen ersätter den ideella skada som arbetstagaren lidit och utgår med 
1,5  prisbasbelopp. 

Arbetsgivare som följer nämndens utlåtande och förfarandet enligt ovan kan inte bli föremål för 
annan rättslig prövning för brott mot 25 § LAS. 

 

§ 16. Förhandlingsordning 
 
Mom 1. 

Uppstår meningsskiljaktigheter mellan arbetsgivare och arbetstagare rörande i detta avtal över- 
enskomna bestämmelser, skall därom förhandlas först mellan de lokala par tema och därefter, 
såvida ej enighet uppnåtts, mellan parternas centrala organisationer om någondera parten begär 
det. 

 
Mom 2. 

Uppstår tvist av annan anledning får sådan tvist inte omedelbart föranleda något som helst 
störande ingrepp i arbetets gång vare sig genom strejk, blockad, lockout eller dylikt utan skall 
därom förhandlas först mellan de lokala parterna och därefter, såvida enighet ej uppnåtts, mellan 
parternas  centrala organisationer. 

 
Mom 3. 

Lokal överenskommelse träffas mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation. 
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Lokal facklig organisation är företrädare för Fastighetsanställdas Förbunds klubb/arbetsplatsombud 
med förhandlingsmandat eller företrädare för Fastighetsanställdas Förbunds region med förhand- 
lingsmandat. 

 

§ 17. Avtalets giltighetstid 
 
  Detta avtal gäller fr o m den 1 juni 2017 t o m den 31 maj 2020 och därefter för ett år i sänder om 

  begäran om förhandling inte framställs senast två månader före den 31 maj 2020. Om begäran om  

  förhandling framställs senast två månader före den 31 maj 2020 gäller avtalet för tid efter den 31 maj 

  2020 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. 

  Part har rätt att senast den 30 november 2018 på motsvarande sätt säga upp avtalet till upphörande  

  den 31 maj 2019. 

Part som framställer begäran om förhandling skall samtidigt eller senast en månad före avtalets 

utlöpningsdag framlägga förslag till nytt avtal. 

Motpart skall snarast därefter eller senast en månad före förhandlingen framställa eventuella 
motkrav. 

BAO och Fastighetsanställdas Förbund är ense om att under avtalstiden på endera partens begäran 
uppta förhandlingar om ändringar i avtalet, om förutsättningarna för avtalets bestämmelser 
förändras på grund av lagstiftning. 

Sådan ändrad lagstiftning kan gälla socialförsäkringarna, arbetstidslagen, semesterlagen, gällande 
arbetsrätt eller andra lagar som påverkar förutsättningarna för avtalets bestämmelser. 

 

 

Stockholm den 14 juli 2017 

 

BANKINSTITUTENS    ARBETSGIVAREORGANISATION 
Anders  Sandberg 
 

FASTIGHETSANSTÄLLDAS  FÖRBUND 
Ewa Edström 



20  

 

BILAGA 1 
Överenskommelse avseende deltidsarbete 

Företagen skall tillse, att den deltidsanställdes arbetstid och arbetsförtjänst blir så jämn som 
möjligt. För stadigvarande deltidsarbete skall arbetstidsschema upprättas, såvida icke arbetsupp- 
gifternas särskilda beskaffenhet omöjliggör detta. På sådant arbetstidsschema skall all regelbundet 
återkommande  arbetstid angivas. 

Sociala förmåner enligt lag och avtal är i vissa fall beroende av arbetstidens längd och förläggning. 
Rätt till avgångsbidragsförsäkring och grupplivförsäkring är i viss del beroende av arbetstidens 
längd. Den årliga arbetsinkomsten måste överstiga ett visst belopp - basbeloppet - för att 
arbetstagaren skall tillgodoräknas pensionspoäng för ATP. 

Den deltidsanställde skall informeras om dessa bestämmelser - liksom om de övriga anställnings- 
villkor - som gäller vid deltidsarbete. Där så är praktiskt möjligt och i fall där den anställde så 
önskar skall arbetstiden för den deltidsanställde bestämmas så att den anställde blir berättigad 
till de ovan angivna sociala förmånerna. 

Vid utökat arbetskraftsbehov skall i första hand deltidsanställda erbjudas ett högre antal timmar. 
 

BILAGA 2 
Lönespecifikation 

Lönespecifikation  skall innehålla: 

• Arbetsgivarens  namn.adress  och organisationsnummer. 
• Den anställdes namn, adress och personnummer/anställningsnummer . 
• Lön. 
• Inbetalad skatt för månaden samt ackumulerad för hela året. 
• Vilken period lönen avser samt löneutbetalningsdatum. 
• Eventuell frånvaro och avdrag för densamma. 
• Löneform, lönetillägg samt övertids- och OS-ersättningar 
• Semesterersättning,  semestertillägg,  antalet semesterdagar. 
• Kontrakterad arbetstid i timmar eller betingstimmar" 
• Arbetad mertid 

 

BILAGA 3 

(Upphört per 2001-04-01) 
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BILAGA 4 
Medbestämmandeöverenskommelse 

1. Dispositiva regler i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) (t ex 11, 19- 22 och 28 
§§, 29 § tredje meningen, 33-40 §§) gäller endast medlemmar i Fastighetsanställdas 
Förbund. 

2. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) och Fastighetsanställdas Förbund är 
överens om att den informations- och förhandlingsskyldighet som åligger arbetsgivaren 
enligt §§ 11, 19 och 38 i MBL och som berör medlem i Fastighetsanställdas Förbund 
fullgörs antingen direkt till Fastighetsanställdas Förbunds lokala fackliga organisation enligt  i 
kollektivavtalet upptagen förteckning eller via arbetstagaren enligt särskild blankett och 
avser  förändringar i 

a. Städfrekvens 
b. Lokaler (utvidgning, indragning, nyanskaffning eller ombyggnad) 
c. övergång från städning i egen regi till anlitande av städentreprenör 
d. Andra viktigare förändringar av anställningsförhållandena för arbetstagare som tillhör 

Fastighetsanställdas  förbund. 
3. Medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund, där förbundet har egen klubb, har rätt att utan 

inverkan på arbetet i övrigt högst 5 timmar per år deltaga i av klubben ordnade fackliga 
möten på arbetsplatsen i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren eller som i övrigt har 
samband med den fackliga verksamheten vid företaget. 

4. Medlemmar i Fastighetsanställdas Förbund, där förbundet saknar egen klubb, har rätt att 
utan inverkan på arbetet i övrigt högst 5 timmar per år deltaga i av Fastighetsanställdas 
Förbunds avdelning eller motsvarande ordnade fackliga möten på orten i frågor som rör 
förhållandet till arbetsgivaren eller som i övrigt har samband med den fackliga verksamheten 
vid företaget. 

5. För tillsvidareanställd arbetstagare utgår betalning enligt punkt 3-4 per timme med timlön 
enligt § 5 mom 3 i gällande kollektivavtal. På begäran av arbetsgivaren skall intyg redovisas 
om deltagande i nämnda informationsverksamhet. 

 

BILAGA 5 
Blankett för MBL-förhandling/information 

Ladda ner PDF-fil. 

http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-5.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-5.pdf
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BILAGA 6 
Kontaktuppgifter till Fastighetsanställdas Förbund och 
Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation 

Ladda ner PDF-fil. 

 

BILAGA 7 
Beräkning för fastställande av städbeting 

Ladda ner PDF-fil. 

 

BILAGA 8 
Blankett för fastställande av städbeting 

Ladda ner PDF-fil. 

 

BILAGA 9 
Anmälan enligt § 5 Mom 1 i kollektivavtalet mellan BAO 
och Fastighetsanställdas Förbund om lokal  löneförhandling 

Ladda ner PDF-fil. 

http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-6.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-6.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-7.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-7.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-8.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-8.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-9.pdf
http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-9.pdf
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BILAGA 10 
Fördelning av  lokalt löneutrymme 

Ladda ner PDF-fil. 
 

http://www.bao.se/nedladdning/index/dl/Kollektivavtal_for_stadpersonal_2013-2013-Bilaga-10.pdf
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