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Avtalsinformation Fastigo
Den 20 november 2020 antog förbundsstyrelsen förslaget till nytt kollektivavtal avseende
fastighetsbolag inom Fastigo. Överenskommelsen gäller för perioden 1 november 2020 till
och med 31 mars 2023. Part har rätt att säga upp avtalen i förtid senast den 30 september 2021
till upphörande den 31 mars 2022. Avtalet gäller då med sju dagars ömsesidig uppsägningstid
efter den 31 mars 2022
Avtal om uppbörd av fackföreningsavgift
Parterna noterar att avtalet från 1979 saknar aktualitet och är överens om att avtalet ska upphöra att
gälla den 31 december 2021. Parterna gör senast den 1 december 2021 en avstämning att utrangering
av avtalet genomförts eller om avtalet ska förlängas ytterligare 6 månader.

Lärlingsavtal
Parterna har träffat separat avtal om lärlingsanställning från den 1 november 2020. (Inte undertecknat,
väntar in Kommunal)

Löner
• 836 kronor från den 1 november 2020
• 677 kronor från den 1 april 2022
Det på detta sätt bildade löneutrymmet fördelas individuellt enligt § 2 Grundläggande
principer. De lokala parterna kan träffa avtal om annan fördelning än ovanstående.
Om inte annat har avtalats, ska utgående löner för heltidsanställda efter genomförd lönerevision ha
ökat med minst:
• 418,00 kronor från den 1 november 2020
• 338,50 kronor från den 1 april 2022

Lägsta lön
Efter genomförd lönerevision ska heltidsanställd arbetstagare, fyllda 20 år erhålla en lägstlön
om:
• 24.296 kronor från den 1 november 2020

• 24.973 kronor från den 1 april 2022
Ungdomslönerna (% av lägsta lön)
Vid fyllda 19 år 80%
Vid fyllda 18 år 75%
Vid fyllda 17 år 55%
Vid fyllda 16 år 50%

Avtalade arbetsuppgifter (beting)
Mom 1:5. Månadslönen ökas med:• 2,90 procent från den 1 november 2020 • 2,31 procent
från den 1 april 2022
1. Månadslön, kronor/månad
För heltidsanställd arbetstagare, fyllda 20 år ska månadslönen enligt F-avtalets § 5
mom 1 vara lägst:
a. Vid fyllda 19 år utges 80 % av lön till vuxen arbetstagare
b. Vid fyllda 18 år utges 75 % av lön till vuxen arbetstagare
c. Vid fyllda 17 år utges 55 % av lön till vuxen arbetstagare
d. Vid fyllda 16 år utges 50 % av lön till vuxen arbetstagare

2. Särskilt samordningsansvar, kronor/månad
Till arbetstagare som enligt F-avtalets § 5 mom 6 av arbetsledningen utsetts att ha
särskilt samordningsansvar utges särskilt tillägg om lägst:

3. Handledare, kronor/dag
Till arbetstagare som enligt F-avtalets § 5 mom 7 utsetts att handleda praktikanter från
utges ersättning per dag med handledning om:

4. Ersättning för obekväm arbetstid, kronor/timme
För ordinarie arbetstid, som utläggs enligt nedanstående, utges enligt F-avtalets § 5
mom 8 extra ersättning med nedan angivna belopp.
a. Vardagar 18.00–06.00
b. Lör- och söndagar 00.00–24.00
c. Helgdagar, nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton 00.00–24.00
d. Annan dag före helgdag 18.00–24.00

5. Ersättning för beredskapsarbete, kronor/timme
Ersättning för beredskapsarbete enligt F-avtalets § 8 utges per timme med lägst:
a. Vardagar
b. Lördag, söndag eller helgdag samt från 20.00 dag före till 06.00 dag efter sådan dag
c. Från 20.00 dag före nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton till 06.00 dag
efter sådan storhelg

20-11-01
– 22-03-31

22-04-01
– 23-03-31

24 296

24 973

20-11-01
– 22-03-31

22-04-01
– 23-03-31

344,00

351,90

20-11-01
– 22-03-31

22-04-01
– 23-03-31

53,00

53,00

20-11-01
– 22-03-31

22-04-01
– 23-03-31

29,20
39,60
78,70
78,70

29,90
40,50
80,50
80,50

20-11-01
– 22-03-31

22-04-01
– 23-03-31

13,30
26,50

13,60
27,20

39,90

40,80

6. Särskild timersättning för arbetstagare med avtalade arbetsuppgifter
(beting), kronor/timme
Arbetstagare anställd för avtalade arbetsuppgifter, ersätts enligt bilaga 1 i F-avtalet. För
arbete utöver de avtalade utges särskild timersättning med:
a. kl 06.00–22.00
b. kl 22.00–06.00
c. kl 18.00 lördag och helgdagsafton till kl 06.00 dag efter sön- och helgdag

20-11-01
– 22-03-31

22-04-01
– 23-03-31

146,90
220,50
293,90

150,30
225,60
300,70

Utryckningsersättning
Detta innebär att lägsta utryckningsersättning är 243,00 kronor från den 1 november 2020 och 249,70
kronor från den 1 april 2022.
§ 4. Löneökningar
Mom 3. Detta löneavtal omfattar de arbetstagare som börjat sin anställning vid företaget senast den
1 november 2020 respektive den 1 april 2022.

Mom 4:5. Avtalets regler om lönepott omfattar inte arbetstagare som kvarstår i tjänst vid företaget
efter att ha uppnått den ålder som anges i 32a § Las.

Mom 4:6. Avtalets regler om lönepott omfattar inte arbetstagare som är tjänstledig den 1 november
2020 respektive den 1 april 2022 för minst tre månader framåt i tiden av annat skäl än sjukdom,
föräldraledighet eller förtroendeuppdrag. När arbetstagaren återgår i arbete ska lönen bestämmas efter
samma normer som gällt för övriga anställda enligt löneavtalet.

§ 5. Förhandlingsordning
Central förhandling
Mom 1. Om oenighet uppstår om lönerevision enligt detta avtal kan endera av de lokala
parterna påkalla central förhandling.
Central förhandling ska påkallas inom fem månader efter lönerevisionstidpunkten såvida inte
de centrala parterna enas om annat.
§ 2 Anställning
Mom 2: 4. Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa avtal om tidsbegränsad anställning för enstaka
dagar bilaga 4 Avtal om anställning för enstaka dagar.

Bilaga 4.
Avtal om anställning för enstaka dagar
Avtal om anställning för enstaka dagar får träffas om det föranleds av att arbetet har oregelbunden
beskaffenhet, arbetstiden inte går att schemalägga och när arbetsgivaren har ett tillfälligt behov av
arbetskraft.
Anställningen ska avse allmän visstid eller vikariat.
Arbetsgivare och arbetstagare ska träffa överenskommelse om en ram för anställningen, innefattande
– tidsperiod
– anställningsform
– timlön inklusive semesterersättning samt avtalsområde.
Varje arbetstillfälle, som avtalas muntligen mellan arbetsgivare och arbetstagare är i sig en fristående
anställning. Det innebär att de mellanliggande dagarna inte räknas som anställningstid. Arbetstillfällena
tillgodoräknas som anställningstid enligt Lagen om anställningsskydd.
Anställning för enstaka dagar inom ramavtalet innebär att
– arbetsgivaren behöver bara erbjuda arbete då behov av extra arbetskraft uppstår
– arbetstagaren kan acceptera eller avvisa erbjudandet
– arbetstagaren vid anställningen ersätts enligt ramavtalet.
Arbetstagare enligt detta avtal omfattas ej av F-avtalets § 2 mom 2:3 och mom 4 samt § 6 mom 1:2.

§ 13 Anställningens upphörande
Mom 3:1. Efter uppnådd ålder enligt 32a § Las gäller en månads uppsägningstid.
Mom 4. För att behålla sin företrädesrätt ska arbetstagare skriftligt anmäla anspråk på
företrädesrätten senast inom en månad efter anställningens upphörande. Har sådan anmälan inte
gjorts föreligger inte företrädesrätt till återanställning.
Mom 8. Vid uppnådd ålder enligt 32a § Las kan arbetsgivaren säga upp anställningen enligt förenklade
regler i 33–33b § Las. Uppsägningstiden är då en månad.

Vänliga hälsningar
FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND
Jari Visshed

Joakim Oscarsson

Bilaga: förhandlingsprotokoll med bilagor

