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Tid 2016-05-27 
  
Parter KFS och  

Seko 
  
Närvarande för KFS 

Oskar Pettersson 
Göran Holm 
Diana Håkansson 
Claes Blomgren 
 
för Seko 
Christer Carlsson 
Björn-Inge Björnberg 

  
§1 Ärende 

Parterna träffar överenskommelse om löneavtal och allmänna 
anställningsvillkor med mera enligt nedan. 

  
§2 Avtalsperiod 

Detta avtal avser perioden 2016-04-01- 2017-04-30. 
  
§3 Löneöversyn med mera 

Om de lokala parterna inte kommer överens om annan tidpunkt ska 
löneöversyn genomföras per 1 april med ett löneutrymme per medlem 
i Seko om lägst 2,38 procent, att fördelas individuellt vid lokala 
förhandlingar. Utrymmet beräknas på summan av de fasta kontanta 
månadslönerna månaden innan förhandlingstillfället om inte de lokala 
parterna kommer överens om annat. 
 
Löneöversynen ska ske med utgångspunkt i branschavtalets § 6. 
Lönebestämmelser och fördelningen av löneutrymmet ska bygga på de 
kriterier för lönesättning som gäller vid företaget. De lokala parterna 
kan träffa överenskommelse om att använda delar av utrymmet för 
andra åtgärder. 
 
Arbetsgivaren kallar de lokala parterna till överläggning inför den 
förestående löneöversynen. Under överläggningen går parterna igenom 
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förutsättningarna för löneöversynen och fastställer en tidsplan för 
densamma. Vid överläggningen redogör parterna för sina övergripande 
inriktningar för avtalsperioden. Det är också naturligt att parterna i 
förekommande fall går igenom gällande lönekartläggning och 
handlingsplan för jämställda löner innan överläggningen avslutas. Vid 
överläggningen ska minnesanteckningar föras. 
 
Arbetsgivaren kallar till lokal förhandling angående fördelning av 
löneutrymmet. Parterna är överens om att genomförda samtal med 
varje arbetstagare avseende måluppfyllelse och graden av 
samstämmighet med lönekriterierna är en grundförutsättning för en väl 
genomförd löneöversyn. 
 
Så snart lokala parter är överens utbetalas de nya lönerna.   
 
Om de lokala parterna inte kan träffa överenskommelse angående 
fördelningen av löneutrymmet ska respektive central part ha medverkat 
innan de lokala förhandlingarna avslutas. Part kan därefter föra frågan 
om fördelning av löneutrymmet till central förhandling. I de fall de 
centrala parterna inte kan träffa överenskommelse i ärendet har central 
part rätt att föra frågan enbart om fördelning av löneutrymmet för 
slutligt avgörande i lönenämnden. Lönenämnden består av fyra 
representanter, två från KFS och två från Seko samt en, av parterna 
gemensamt utsedd, opartisk ordförande. Kostnaden för den opartiska 
ordföranden delas lika mellan KFS och Seko. 

  
§4 Ändringar i de allmänna anställningsvillkoren och i de särskilda 

ersättningarna 
Ändringar framgår av Bilaga 1. 

  
§5 Arbetsgrupper 

Arbetsgrupper framgår av Bilaga 2. 
  
§6 Nyanställningar 

Vid nyanställning av personer med yrkeserfarenhet ska lönen sättas 
med beaktande av lönestrukturen för motsvarande befattningshavare 
på företaget. 
 
Vid nyanställning ska arbetsgivare underrätta lokal 
arbetstagarorganisation senast tio dagar efter nyanställningen, om den 
nyanställdes löneinplacering väsentligen avviker från gängse lön för 
ifrågavarande arbetstagarkategori vid företaget. Lokal 
arbetstagarorganisation kan inom tio dagar från underrättelsen påkalla 
förhandling. 

  
§7 Lägstlöner 

Månadslönen för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå 
till lägst 
 

Från och med Kronor per månad 
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2016-04-01 18 000 
  
Arbetstagare som fyllt 18 år får lägst lön som motsvarar 90 % av ovan 
angivna löner. 
  
Arbetstagare som fyllt 16 respektive 17 år får en lägsta timlön om 
 

Från och med Från 16 år Från 17 år 
2016-04-01 75,00 kr 85,00 kr 

 
Månadslönen för arbetstagare som fyllt 19 år, i yrke där arbetsgivaren 
kräver och arbetstagaren har gymnasial yrkesutbildning samt ett års 
sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska 
uppgå till lägst 
 

Från och med Kronor per månad 
2016-04-01 18 335 

 

  
§8 Minimilöner för Yrkesarbetare 

Med yrkesarbetare avses elmontör, driftmaskinist/-tekniker, styr- och 
reglertekniker. 
  
Efter lönerevision ska arbetstagarens lön uppgå till lägst tillämpligt 
belopp enligt nedan 
  
Minimilönerna vid fyllda 19 år ska vara 

Från och med Kronor per månad 
2016-04-01 20 453 

 
Minimilönerna efter två års yrkeserfarenhet ska vara 

Från och med Kronor per månad 
2016-04-01 23 289 

 
Minimilönerna efter 5 års yrkeserfarenhet ska vara 

Från och med Kronor per månad 
2016-04-01 26 072 

  
Anmärkning 
Lokal överenskommelse kan, i enskilda fall där särskilda skäl föreligger, 
träffas om att tillämpa lägre minimilön än vad som anges ovan. 

  
§9 Underentreprenörer 

Parterna är överens om att tillföra kollektivavtalet ett avtal om 
tillämpningsregler rörande 38-40 §§ MBL. Avtalet är dispositivt på så 
sätt att arbetsgivaren får bestämma om denne vill förhandla enligt 38-
40 §§ MBL eller enligt kollektivavtalet med förenklade 
tillämpningsregler. Avtalet framgår av bilaga 3.  

  
§10 Elektronisk övervakning 

Parterna är överens om att arbetsgivaren, vid införande av elektroniska 
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övervakningssystem, har förhandlingsskyldighet enligt MBL. Vid sådan 
förhandling ska anges bland annat skälet till användningen, vilka 
befattningar som ska ha tillgång till uppgifterna samt hur länge 
uppgifterna får sparas. 

  
§11 Uppsägning av längre tidsbegränsade anställningar 

Parterna är överens om att följande reglering av § 5 mom 5:1 ska gälla 
även för medlemmar i Seko från och med 2016-04-01.  
 
§ 5 mom 5:1 
För tidsbegränsade anställningar, överstigande 6 månader, gäller en 
ömsesidig uppsägningstid av en månad. Uppsägning från arbetsgivaren 
förutsätter saklig grund enligt LAS. 
 
Om tidsbegränsad anställning som vikariat eller allmän 
visstidsanställning, som varar längre än 12 månader, utan saklig grund 
skall bringas att upphöra före den tid som avsetts vid 
anställningstillfället gäller ömsesidig uppsägningstid om en månad från 
arbetsgivarens och den anställdes sida. 
 
En sådan underrättelse får dock ej lämnas efter det att tre månader 
förflutit från anställningens tillträdande. Om det är arbetsgivaren som 
önskar att avbryta vikariat eller den allmänna visstidsanställningen i 
förtid ska lokal, eller om sådan saknas, central facklig organisation 
kontaktas. 
 

  
§12 Branschtillhörighet 

För perioden 2016-04-01 - 2017-04-30 ska branschtillhörighet i 
företag/koncerner avtalas lokalt. 

  
§13 Fredsplikt 

Förhandlingar enligt denna överenskommelse ska ske under fredsplikt. 
  
§14 
 

Uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller för tiden 2016-04-01- 2017-04-30 med en 
ömsesidig uppsägningstid av tre månader före avtalsperiodens utgång. 
 
Har överenskommelsen inte sagts upp inom föreskriven tid, förlängs 
den för en tid av ett år i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av 
tre månader. 

  
§15 Förhandlingarnas avslutande 

Förhandlingarna avslutades 2016-05-27 sedan Claes Blomgren och 
Christer Carlsson dessförinnan utsetts att justera protokollet. 

  
 Vid protokollet 
  

 Oskar Pettersson 
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 Justeras för KFS 
  

 Claes Blomgren 
  
 Justeras för Seko 
  

 Christer Carlsson 
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Bilaga 1 Ändringar avseende allmänna anställningsvillkor 
 
§ 2 mom 4 Ny formulering i sidomarkeringen 
Ferieanställning och studentmedarbetaranställning 
 
§ 2 mom 4 Ny formulering 
Skolungdom och andra studerande får under ferier anställas för viss tid, viss säsong eller visst 
arbete, under en sammanhängande tid av högst tre månader. Studerande enligt 6 kap 2 § 
högskoleförordningen får anställas för viss tid (gäller inte Seko). 
 
Anmärkning 
För villkor kring studentmedarbetaranställning se bilaga Avtal om studentmedarbetaranställning. 
 
§ 2 mom 5 Ny formulering 
Prov-, ferie- och studentmedarbetaranställning kvalificerar inte till företrädesrätt till 
återanställning. 
 
§ 3 mom 1:1 Ny formulering av stycke 1 
Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en 
begränsningsperiod om högst sexton veckor. För medlemmar i Seko gäller som 
begränsningsperiod högst sex veckor eller schemaperiodens längd. 
 
§ 3 mom 2 Ny formulering Anmärkning 
Beordran att utföra övertidsarbete ska så långt som möjligt lämnas senast fyra timmar före den 
ordinarie arbetstidens slut. 
 
Arbetsgivare och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om undantag från rätt till 
kompensation för övertidsarbete. Med arbetstagare som får fast kontant lön kan arbetsgivare 
träffa överenskommelse om att arbetstagare inte ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete. 
Överenskommelsen ska innehålla kompensation i form av extra semesterdagar och/eller högre 
lön. 
 
§ 5 mom 5:2 Nytt moment 
För studentmedarbetaranställning gäller en ömsesidig uppsägningstid av en månad. 
Uppsägningen kräver inte saklig grund enligt LAS. 
 
§ 5 mom 7 Ny formulering  
Om inte annat följer av pensionsbestämmelser är arbetstagaren skyldig att utan uppsägning lämna 
sin anställning vid utgången av kalendermånaden under vilken arbetstagaren fyller 67 år. 
 
§ 6 mom 1:5 Ny formulering 
Lön för del av kalendermånad, beräknas för månadsavlönad arbetstagare per kalenderdag och är 
månadslönen delad med antalet kalenderdagar i månaden. 
 
§ 6 mom 2:1 Ny formulering 
Beräkning av lön och/eller löneavdrag vid ledighet del av månad sker genom daglöneberäkning. 
 
§ 6 mom 2:2:1 Ny formulering i sidomarkeringen 
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Daglöneberäkning 
 
§ 6 mom 2:3 Bestämmelsen utgår 
 
§ 6 mom 2:3:1 Bestämmelsen utgår 
 
§ 6 mom 2:3:2 Bestämmelsen utgår 
 
§ 6 mom 2:3:3 Bestämmelsen utgår 
 
§ 8 mom 1:4 Ny rubrik 
Dagberäknad frånvaro på grund av sjukdom med mera 
 
§ 8 mom 1:5:1 Ny formulering i sidomarkeringen 
Sjukpenningtillägg 
 
§ 8 mom 1:5:2 Ny formulering i sidomarkeringen 
Kompletterande sjukpenning 
 
§ 8 mom 1:6 Bestämmelsen utgår 
 
§ 8 mom 1:7 Rubriken utgår 
 
§ 8 mom 2 Ny formulering i sidomarkeringen 
Kvalifikationskrav 
 
§ 8 mom 2 Ny formulering 
Arbetstagare, som under den senaste treårsperioden varit anställd hos arbetsgivaren under minst 
365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning får föräldrapenningtillägg vid 
föräldraledighet enligt nedan. Vid beräkningen ingår all anställningstid, oavsett anställningsform. 
Föräldrapenningtillägg utges endast till arbetstagare, som enligt Socialförsäkringsbalken är 
berättigad till föräldrapenning över lägstanivå. Om föräldrapenning har nedsatts eller indragits ska 
föräldrapenningtillägget minskas med motsvarande belopp. 
 
Föräldrapenningtillägg utges för maximalt tre ledighetsperioder, under förutsättning att 
föräldraledigheten tas ut i minst 30 dagar i följd.  Föräldrapenningtillägg betalas inte för ledighet 
som tas efter att barnet är 24 månader, vid adoption 24 månader efter adoptionen eller 
mottagandet. 
 
§ 8 mom 2:1 Ny formulering i sidomarkeringen 
Föräldrapenningtillägg 
 
§ 8 mom 2:1 Ny formulering 
Föräldrapenningtillägget är 10 % av lönebortfallet. Föräldrapenningtillägg utges för så många 
kalenderdagar som föräldraledigheten omfattar, maximalt 180 dagar för barn födda 2013-04-01 
och senare. 
 
§ 8 mom 2:2 Ny formulering i sidomarkeringen 
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Kompletterande föräldrapenning 
 
§ 8 mom 2:2 Ny formulering 
Arbetstagare, vars årslön (bestående av den fasta kontanta månadslönen) överstiger 10 
prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken, och som uppfyller kvalifikationskraven i § 8 
moment 2, får ersättning enligt detta moment då föräldrapenning utges. 
 
Ersättningen utges under högst 270 kalenderdagar per födsel. Beloppet som utbetalas motsvarar 
80 % av den del av lönebortfallet som överskrider 10 prisbasbelopp – beräknat per kalenderdag. 
Beräkningen av lönebortfallet ska ske efter samma grunder som beräkningen av föräldrapenning 
enligt Socialförsäkringsbalken, det vill säga vid kalenderdagberäknad föräldrapenning: 
 

(𝑚å𝑛𝑎𝑑𝑠𝑙ö𝑛𝑒𝑛×12)
365  

 
§ 8 mom 2:3 Ny formulering 
Föräldrapenningtillägg enligt moment 2:1 utges en gång per födsel, utbetalas vid respektive 
ledighets början och inbegriper semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i 
SemL. Överenskommelse kan träffas om att föräldrapenningtillägget istället kan utbetalas 
månadsvis. Föräldrapenningtillägget kan delas mellan föräldrar på samma arbetsplats. 
 
Kompletterande föräldrapenning enligt moment 2:2 utges månadsvis och inbegriper semesterlön 
och semesterersättning med belopp som förutsätts i SemL. 
 
§ 10 mom 1 Ny formulering 
Parterna har på KFS-området tecknat centralt kollektivavtal om pensioner PA-KFS. För 
nytillkommande medlemsföretag gäller PA-KFS 09 och i förekommande fall Gamla PA-KFS.  
 
Lokalt kollektivavtal kan träffas om annan pensionsplan. 
 
§ 10 mom 2 Ny formulering 
Arbetsgivare ska teckna TFA-KL eller, vid tillämpning av annan pensionsplan, annan försäkring 
med motsvarande innehåll. 
 
Arbetstagare äger inte rätt att föra talan mot arbetsgivare eller hos denne anställd om skadestånd i 
anledning av personskada som utgör arbetsskada. 
 
§ 10 mom 3 Ny formulering 
Arbetsgivare ska teckna AGS-KL eller, vid tillämpning av annan pensionsplan, annan försäkring 
med motsvarande innehåll. 
 
§ 10 mom 4 Ny formulering 
Arbetsgivare ska teckna TGL-KL eller annan motsvarande tjänstegrupplivförsäkring.  
 
Underlåter arbetsgivare detta gäller vad som sägs i försäkringsbestämmelser TGL-KL § 28 
angående vite med mera.  
 
Avlider arbetstagare och utges inte försäkringsbelopp enligt för kommunal eller annan anställning 
gällande bestämmelser om grupplivskydd (riskskydd vid dödsfall), ska till dödsboet utges 
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begravningshjälp med belopp motsvarande hälften av det prisbasbelopp som, enligt AFL, gäller 
för det år dödsfallet inträffar. 
 
Protokollsanteckning 1 Ny rubrik 
Utrymme för arbetstidsåtgärder 
 
Protokollsanteckning 1 Ny formulering sista stycket 
2014-01-01 tillfördes avtalet ett värde om ytterligare 9 timmar per arbetstagare och år. Dessa 
ytterligare timmar förfogar arbetsgivaren över och kan bestämma om de ska användas till 
arbetstidsförkortande åtgärder alternativt avsättning till pension. Det är parternas gemensamma 
uppfattning att dessa timmar i första hand bör användas för arbetstidsförkortande åtgärder. Vid 
avsättning till pension har de 9 timmarna ett värde av 0,5 % av månadslönen x 12 x 1,0576 i 
förhållande till tjänstgöringsgrad. Faktorn 1,0576 är avsedd att kompensera för skillnaden mellan 
arbetsgivaravgifterna och den särskilda löneskatten på pensioner i syfte att göra avsättningen 
kostnadsneutral för arbetsgivaren jämfört med kontant utbetalning. Om arbetsgivaren väljer att 
lägga ut timmarna som ledig tid ska dessa förläggas med minst 1 timme sammanhängande per 
tillfälle. Arbetsgivaren informerar de lokala parterna om vald förläggning inför det kommande 
året. För anställda fram tills den månad han/hon fyller 25 år görs ingen avsättning till pension. 
För denna grupp kan arbetsgivaren enbart välja arbetstidsförkortande åtgärder eller kontant 
utbetalning. Vid kontant utbetalning har de 9 timmarna ett värde av 0,5 % av månadslönen x 12 i 
förhållande till tjänstgöringsgrad. 
  
Protokollsanteckning 2 Ny rubrik 
Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom 
 
Protokollsanteckning 3 Ny rubrik 
Läkarintyg och drogtest 
 
Protokollsanteckning 4 Ny rubrik 
Branschtillhörighet 
 
Protokollsanteckning 4 Ny formulering 
Medlemsföretagens tillhörighet(er) till olika branscher inom KFS och därmed sammanhängande 
branschavtal ska framgå av särskild förteckning. Då nytt företag beviljas inträde i KFS ska 
branschtillhörighet(er) anges. Byte av branschtillhörighet innebär framgent byte av kollektivavtal 
och ska på så sätt förhandlas/avtalas. 
 
Protokollsanteckning 5 Ny rubrik 
Förändrad lagstiftning 
 
Protokollsanteckning 6 Bestämmelsen utgår 
 
Protokollsanteckning 7 Bestämmelsen utgår 
 
Protokollsanteckning 8 Bestämmelsen flyttas till § 10 
 
Protokollsanteckning 9 Bestämmelsen utgår 
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Protokollsanteckning 10 Bestämmelsen utgår 
 
Protokollsanteckning 11 Ny rubrik 
Utlandsstationering 
 
Protokollsanteckning 11 Nytt löpnummer - 6 
 
Särskilda ersättningar 
Färdtidsersättningen räknas upp med 2,38 % från 2016-04-01. 
 
Bilaga till Trakt 13 
Ersättningar i bilagan till Trakt-13 räknas upp med 2,38 % från 2016-04-01. 
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Bilaga 2 Arbetsgrupper  
 
1. Försäkringslösning för kompletterande sjukpenning  
Parterna är överens om att en arbetsgrupp i form av pensionsnämnden ska se över möjligheten 
att tillföra arbetsgivarens skyldighet att betala kompletterande sjukpenning som en 
försäkringslösning i pensionsavtalet. 
 
2. Ersättning när sjukpenning upphör och för kompletterande sjukpenning 
Parterna är överens om att tillsätta en arbetsgrupp med syfte att begränsa tiden för hur länge 
arbetsgivaren är skyldig att utge ersättning när sjukpenning upphör enligt § 8 mom 1:9 och 
kompletterande sjukpenning enligt § 8 mom 1:5:2. Arbetsgruppen ska ha slutfört sitt arbete 
senast 2017-03-31. 
 
3. Översyn av bilagan till Trakt -13 
Parterna är överens om att en arbetsgrupp ska se över bilagan till Trakt -13. 
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Bilaga 3 Tillämpningsregler 38 – 40 §§ MBL 
 
§ 1 Tillämpningsregler 
Tillämpningsregler rörande 38 – 40 §§ MBL vid arbeten inom detta avtals tillämpningsområde 
 
§ 2 Gemensamma värderingar 
Parterna är överens om att det är viktigt... 
 

att på olika sätt främja seriöst företagande, 
 
att en rättvis och sund konkurrens mellan företagen i branschen är en förutsättning 
för att uppnå ett seriöst företagande, och  
 
att samtliga parter aktivt verkar för att företag inom detta avtals 
tillämpningsområde bedriver sin verksamhet så att det inte innebär åsidosättande av 
lag och kollektivavtal eller vedertagen branschpraxis. 
 

Primär förhandling genom kontroll och förteckning 
Skyldigheten att primärförhandla enligt 38 § MBL vid utlämnande av arbete inom detta avtals 
tillämpningsområde är fullgjord när förutsättningarna enligt §§ 3-5 nedan är uppfyllda. 
 
§ 3 Kontroll och förteckning 
a) Kontroll av underentreprenör och bemanningsföretag 
Arbetsgivare ska kontrollera att underentreprenörer och bemanningsföretag som anlitas uppfyller 
följande villkor: 

1. Godkänd för F-skattebevis, 
2. Registrerad för Moms, 
3. Registreringsbevis, 
4. Kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor för ifrågavarande arbete som motsvarar 

minst den lägsta nivå av förmåner som gäller enligt lag eller kollektivavtal (se SOU 
2015:78). Detta villkor gäller dock inte för s.k. ”enmansföretag”, 

5. Maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i gällande lagar och förordningar, 
6. Företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring, 
7. Att vederbörliga behörigheter innehas, exempelvis el-behörighet, förare av maskin 

innehar yrkesbevis/utbildningsbok för ifrågavarande maskin, 
8. Hos företaget inte föreligger klara förfallna fordringar på lön eller annan ersättning,  
9. Att företaget har ett utvecklat och dokumenterat systematiskt arbetsmiljöarbete, 
10. Att företaget är aktivt i samordningsarbetet på arbetsplatsen. 

 
b) Förteckning 
Arbetsgivaren ska till berörd lokal facklig organisation lämna information, då underentreprenören 
eller bemanningsföretag anlitas. Sådan information ska innehålla följande uppgifter: 

1. Organisationsnummer, 
2. Fullständigt namn och adress, 
3. Telefonnummer, eventuell e-postadress, 
4. Tillämpligt kollektivavtal (verksamhetsområde), 
5. Uppgift om underentreprenörens/bemanningsföretagets åtagande på arbetsplatsen. 

 



 
  
    KFS Företagsservice AB Sida 13 av 13 
 Box 70362 · 107 24 Stockholm 
 Telefon 08-556 009 50 

c) Revidering av förteckning 
Revidering av förteckning ska ske en gång per år på sätt som bestäms mellan arbetsgivaren och 
berörd lokal facklig organisation. Anser lokal facklig organisation att vetorättssituation kan 
föreligga avseende viss på förteckningen upptagen underentreprenör eller bemanningsföretag har 
lokal facklig organisation rätt att få kopia av handlingar enligt § 3 a ovan. 
 
§ 4 Avförande från företagsförteckning 
Om det finns skäl att aktualisera veto enligt 39 § MBL avseende viss underentreprenör eller 
bemanningsföretag på förteckningen, äger lokal facklig organisation rätt att kräva att 
arbetsgivaren avför underentreprenören eller bemanningsföretaget från förteckningen. Lokal 
facklig organisation ska skriftligen informera arbetsgivaren och samtidigt ange skälen för 
åtgärden. Kopia av denna skrivelse ska samtidigt tillställas den berörda underentreprenören eller 
bemanningsföretaget. Om entreprenadavtal eller avtal om inhyrning ingåtts, då lokal facklig 
organisation kräver att underentreprenör eller bemanningsföretag avförs, ska arbetsgivaren eller 
lokalkontor snarast begära förhandling med berörd lokal facklig organisation. I sådana fall har 
lokal facklig organisation rätt att uppställa villkor för att godta ifrågavarande underentreprenör 
eller bemanningsföretag. Vetorätt kan endast utövas av central part. 
 
Anmärkning 
Till grund för bedömningen om underentreprenör eller bemanningsföretag är seriöst eller inte 
gäller vad som anges i 39 § MBL jämte dess förarbeten och rättspraxis samt § 3 ovan. 
 
§ 5 Beställare/huvudentreprenör ansvar och entreprenadkedjor  

a) Den som är beställare/huvudentreprenör ska sammanställa och upprätta en lista över 
samtliga underentreprenörer som anlitas på arbetsplatsen och vilka underentreprenörer 
som dessa i sin tur anlitat på arbetsplatsen (underentreprenörslista). Sekos lokala fackliga 
organisation har rätt att erhålla listan över de entreprenörer som verkar på arbetsplatsen. 
Lokal facklig organisation har rätt att erhålla uppgifterna senast fyra arbetsdagar efter det 
att en skriftlig begäran kom huvudentreprenörens ansvarige produktionsledare på 
arbetsplatsen tillhanda. 

b) Beställare/huvudentreprenör utfäster sig att förplikta att underentreprenörer eller 
bemanningsföretag iakttar föreskrifterna enligt §3 ovan, om underentreprenören i sin tur 
anlitar underentreprenör eller bemanningsföretag. 

c) Beställare/huvudentreprenör är första arbetsgivare som är beställare/entreprenör bunden 
av detta avtal. 
 

§ 6 Primär förhandling i övriga fall 
Om arbetsgivare avser att anlita underentreprenör eller bemanningsföretag utan att uppfylla 
förutsättningarna under §§ 3-5 ovan, har arbetsgivaren eller del därav att i varje särskilt fall 
primärförhandla med berörd lokal facklig organisation enligt 38 § första stycket MBL, dock med 
undantag för i 38 § andra stycket MBL angivna fall. 


