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ÖVERENSKOMMELSE 

Maskinentreprenörerna och Seko, Service och kommunikationsfacket 

har träffat överenskommelse avseende Maskinföraravtalet som 

omfattar perioden 1 juni 2016 – 31 maj 2017. 

Ikraftträdande 

Komplett avtalstext består av Maskinföraravtalet 2013-2016 med 

ändringar och tillägg enligt detta supplement. 

§ 1  AVTALETS OMFATTNING

1.5 Ordningsregler m.m. 

1.5.6   Drogkontroller och personlig integritet 

Alkohol- och drogmissbruk hos medarbetare ska hanteras skyndsamt 

och utifrån individens behov. Medarbetare ska respektera att alkohol 

och/eller droger inte får förekomma på arbetsplatser. 

Vid införandet av alkohol- och drogtestning, eller förändring av 

omfattning eller rutiner för kontrollerna har arbetsgivaren 

förhandlingsskyldighet mot lokal facklig organisation. 

Kontroller i avsikt att upptäcka alkohol- och drogmissbruk hos 

medarbetare ska genomföras på ett sätt som medför så lite 

kränkning som möjligt av medarbetarens personliga integritet. Kan 

kontrollåtgärden utföras genom olika tillvägagångssätt ska det 

användas som minst påverkar medarbetarens personliga integritet. 

Provtagning ska ske avskilt för varje medarbetare och analys av 

provsvar ska göras av ackrediterat laboratorium. Vid behov av 

rehabiliteringsåtgärder ska sådana vidtas enligt gällande lag och 

föreskrifter. 
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1.5.7  Arbetsmiljö och säkerhet  

Medarbetaren är skyldig att rätta sig efter vid var tid gällande arbets-

miljöinstruktioner och säkerhetsföreskrifter som av arbetsgivaren 

meddelats gälla på arbetsplatsen. Parterna i detta avtal ser allvarligt 

på fall där instruktioner och föreskrifter enligt ovan inte efterlevs.  

Arbetsgivaren är skyldig att försäkra sig om att berörd medarbetare 

har tillräckliga kunskaper och att medarbetaren erhåller skriftliga 

och/eller muntliga instruktioner och rätt typ av utrustning för 

arbetet. 

1.5.8   Elektroniska övervakningssystem  

Användandet av elektroniska övervakningssystem, t.ex. GPS ska ske 
på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på arbets-
tagarens personliga integritet. Vid val av olika tillvägagångssätt ska 
det som minst påverkar arbetstagarens personliga integritet 
användas.  

Arbetsgivaren ska göra en intresseavvägning och följa god sed på 
arbetsmarknaden samt Datainspektionens regler och rekommen-
dationer vid införandet och användandet av elektroniska 
övervakningssystem. 
 
Innan företaget inför ett elektroniskt övervakningssystem skall 
företaget förhandla enligt 11 § MBL där följande frågor ska beaktas: 

• Informationsinsamlandets ändamål, 

• Varför informationen samlas in och till vad den får användas, 

• Befattningar eller namngivna personer som har rätt att ta del av 
information 

• Annat som är väsentligt ur integritetssynpunkt, som exempelvis 
lokalisering utom arbetstid. 
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Uppgifterna får inte sparas längre än vad som är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med informationsinsamlandet. Loggfunktion 
ska finnas i systemet. Företaget ska på begäran uppvisa alla relevanta 
handlingar för facklig företrädare. 
 
Det skall finnas rutiner om hur företaget informerar berörda 
medarbetare om införandet av systemet, om datainspektionens 
regler samt vem som har rätt att ta del av insamlade uppgifter. 
Fordon/maskiner eller annan utrustning som utrustats med 
positioneringsteknik bör märkas med dekal framtagen av centrala 
parter. 
 
Elektroniska övervakningssystem får inte användas för rutinmässig 
kontroll av arbetad tid. Vid konkret misstanke om allvarligt missbruk 
av arbetsgivarens förtroende, ska arbetsgivaren underrätta 
arbetstagarorganisationen innan kontroll utförs och erbjuda facklig 
representant att delta vid granskning av data. 
 
Positioneringsdata får inte delges tredje part utan den enskildes 
skriftliga medgivande. 

§ 2   ANSTÄLLNINGS INGÅENDE OCH UPPHÖRANDE 

2.17   Avgång med pension m.m. 

§ 2.17.1   

Om en arbetsgivare vill att en medarbetare ska lämna sin anställning 
vid utgången av den månad då medarbetaren fyller 67 år ska 
arbetsgivaren skriftligen ge medarbetaren besked om detta minst  
1 månad i förväg. 
 
Om en arbetsgivare vill att en medarbetare ska lämna sin anställning  
i samband med att medarbetaren enligt socialförsäkringsbalken får 
rätt till hel sjukersättning, ska arbetsgivaren skriftligen ge 
medarbetaren besked om detta så snart arbetsgivaren har fått 
kännedom om beslutet om sjukersättning. 
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En arbetstagare som har fyllt 67 år har inte rätt till längre uppsäg-
ningstid än en månad och har heller inte företrädesrätt enligt 2.14 
eller 2.15. 
 
Besked om rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad 
lämnas till arbetsgivaren så snart medarbetaren fått kännedom om 
detta. 

§ 4  LÖNER 

4.3  Höjning av utgående lön 

4.3.3  Höjning av utgående månadslön 

Yrkeskategorier 

Fördelningstal 
i % av 

höjningen för 
yrkesarbetare 

1 juni 2016 
kr/mån 

Maskin- och kranförare och 
yrkesarbetare 

100 % 695 

Bil- och dumperförare m.fl. 95 % 660 

Övriga maskinförare och 
övriga arbetare 20 år 

88 % 612 

4.3.4  Höjning utgående månadslöner övriga arbetare under 20 år  

Övriga arbetare  
som inte fyllt 20 år 

Fördelningstal 
i % av 

höjningen för 
yrkesarbetare 

1 juni 2016 
kr/mån 

som fyllt 19 år 84 % 584 

som inte fyllt 19 år 79 % 549 

som inte fyllt 18 år 62 % 431 

som inte fyllt 17 år 53 % 368 
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§ 5   LÖNER 

5.2   Tidlöner - Grundlöner 

5.2.1  Utgående löner får inte underskrida nedan angivna grund- 

 löner, i den mån annat inte överkommits i lokal förhandling 

 mellan arbetsgivare och lokal facklig organisation. 

Yrkeskategorier 

Fördelningstal 
i % av 

höjningen för 
yrkesarbetare 

1 juni 2016 
kr/mån 

Maskin- och kranförare   26 795 

Yrkesarbetare 100 % 26 621 

Bil- och dumperförare m.fl. 95 % 25 290 

Övriga maskinförare och 
övriga arbetare 20 år 

88 % 23 426 

5.2.2  Grundlönen för övriga maskinförare och övriga arbetare som 

  inte fyllt 20 år enligt tabell nedan 

Grundlön övriga maskin-
förare och övriga arbetare 
som inte fyllt 20 år och inte 
genomgår grundutbildning 

I procent av 
grundlön för 

yrkesarbetare 
1 juni 2016 

kr/mån 

som fyllt 19 år 84 % 22 362 

som inte fyllt 19 år 79 % 21 031 

som inte fyllt 18 år 62 % 16 505 

som inte fyllt 17 år 53 % 14 109 
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5.2.3 Lön för feriearbetande skolungdom som inte fyllt 20 år enligt 

 tabellen nedan. 

Feriearbetande skolungdom  
som inte fyllt 20 år* 

I procent av 
grundlön för 

yrkesarbetare 
1 juni 2016 

kr/mån 

som fyllt 19 år 75 % 19 966 

som inte fyllt 19 år 66 % 17 570 

som inte fyllt 18 år 57 % 15 174 

som inte fyllt 17 år 48 % 12 778 

* Avser feriearbetande gymnasieelev som anställts för en sammanhängande  
 tid om högst 10 veckor. 

5.2.5 Lärling Maskin Ungdom (som påbörjat sin utbildning före  

 20 års ålder) 

Timmar 
Fördelningstal 

i procent 

1 juni 2016 
Grundlön 
kr/mån 

      1-2300 

2301-2800 

2801-3500 

3501-4100 

4101-4800 

55 % 

65 % 

75 % 

80 % 

88 % 

14 642 

17 304 

19 966 

21 297 

23 426 

5.2.6 Lärling Maskin Vuxna 

Timmar 
Fördelningstal 

i procent 

1 juni 2016 
Grundlön 
kr/mån 

      1-1600 

1601-2350 

2351-3100 

3101-4200 

65 % 

70 % 

75 % 

88 % 

17 304 

18 635 

19 966 

23 426 
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5.2.7 Lärling Väg och Anläggning Ungdom  

Timmar 
Fördelningstal 

i procent 

1 juni 2016 
Grundlön 
kr/mån 

      1-1400 

1401-2800 

2801-4300 

4301-5500 

5501-6800 

43 % 

53 % 

65 % 

75 % 

88 % 

11 447 

14 109 

17 304 

19 966 

23 426 

5.2.8 Lärling Väg och Anläggning Vuxna 

Timmar 
Fördelningstal 

i procent 

1 juni 2016 
Grundlön 
kr/mån 

      1-1600 

1601-3200 

3201-4500 

4501-5800 

65 % 

70 % 

75 % 

88 % 

17 304 

18 635 

19 966 

23 426 

5.2.9 Traditionell lärling bygg - Timgränser 

Ungdomslärling Fördel- 
ningstal  
i procent 

Vuxenlärling Fördel- 
ningstal  
i procent Undre Övre 

Undre Övre 

1 

1701 

3401 

4601 

6001 

1700 

3400 

4600 

6000 

6800 

43 % 

53 % 

65 % 

75 % 

88 % 

1 

1601 

3201 

4501 

1600 

3200 

4500 

5800 

65 % 

70 % 

75 % 

88 % 
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5.4   Utbetalning av lön 

5.4.2   Specifikation av lön  

Arbetstagaren ska i anslutning till avlöningsdagen för varje löneperiod 
erhålla en lönespecifikation med uppgifter om organisationsnummer, 
avlöningsdag, lönebelopp samt lönetillägg, antal arbetstimmar/ 
arbetsdagar, antalet betalda och sparade semesterdagar samt 
löneavdrag.  

Under förutsättning att det är tekniskt möjligt i företagets befintliga 
lönesystem ska även arbetstidsförkortningssaldo, kompensations-
saldo och ersättning för semesterlönegrundande frånvaro framgå av 
lönespecifikationen. Om det inte är tekniskt möjligt ska arbetstagaren 
på begäran kunna få motsvarande uppgift skriftligen från 
arbetsgivaren.  

§ 6  SÄRSKILDA LÖNETILLÄGG 

6.2  Ersättning för obekväm arbetstid 

6.2.1  Tillägg för obekväm arbetstid  

OB-tillägg 1 juni 2016 – 31 maj 2017 

Obekväm arbetstid 
OB-tillägg  
per timma 

a) ordinarie arbetstid förlagd till annan tid än kl. 
06.00 – 17.30 helgfri måndag-fredag 

Månadslönen 
513 

b) ordinarie arbetstid förlagd till måndag-
torsdag kl.23.00 till påföljande dag kl. 05.00. 

Månadslönen 
280 

c) arbete på obekväm arbetstid från kl. 19.00 
fredag fram till kl. 05.00 måndag samt från kl. 
19.00 dagen före helgdag eller i 11.4.5 
Arbetstider angiven fridag fram till kl. 05.00 
påföljande vardag. 

Månadslönen 
219 
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6.4  Ersättning för arbete i bergrum 

6.4.1  Tillägg för arbete i bergrum 

Bergrumstillägg kr/tim 
2016-2017 

1/6 – 31/5 

Bergarbete i bergrum 9,11 

Kontrollskrotning m.m. 7,71 

Inredningsarbete m.m. 6,31 

6.6  Ersättning för arbete i bergrum 

6.6.1  Ersättning för beredskapstjänst  

Beredskapstjänst kr/dag 
2016-2017 

1/6 – 31/5 

a) vardagar 236 kr 

b) lördag och söndag 392 kr 

c) helgdag och fridag 628 kr 

7.6 Sjuklön 

7.6.2  Sjuklöneavdrag för månadsavlönade 

Frånvaro Avdrag för månadslön 

a) första sjukfrånvarodagen  
(karensdagen) 

per timma med sjukfrånvaro 

månadslönen x 12 
52 x veckoarbetstiden 

b) från och med andra  
sjukfrånvarodagen till och med 
kalenderdag 14 

per timma med sjukfrånvaro 

20 % x månadslönen x 12 
52 x veckoarbetstiden 

c) från och med kalenderdag 15 

per kalenderdag 

månadslönen x 12 
365 

d) sjukfrånvaro hel kalendermånad Med hela månadslönen 
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§ 11  ARBETSTIDER 

11.2  Ordinarie arbetstidens längd och förläggning  

Medarbetaren erhåller under varje sådan fyraveckorsperiod inte rätt 
till ersättning för övertid förrän det att 160 timmars arbete uppnåtts 
under vardagar, eller vid överskridande av arbetstidsmåttet per 
vecka respektive dag (50 timmar respektive 11 timmar). 

Medarbetaren har istället rätt till OB-ersättning enligt § 6 Särskilda 
lönetillägg för eventuell arbetstid som inträffar utanför kl. 06.00 - 
18.00. 

11.8  Dygnsvila  

Medarbetare ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila 
under varje period om 24 timmar, beräknat från arbetspassets 
början. 

Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt 
förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under 
förutsättning att medarbetaren ges motsvarande kompensations-
ledighet. 
 

11.9  Veckovila  

Medarbetare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet 
under varje period om 7 dagar.  

Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt 
förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under 
förutsättning att medarbetaren ges motsvarande kompensations-
ledighet.  
 
Vid avvikelse kan veckovilan för två på varandra följande sjudagars-
perioder slås samman så, att ledigheten för den första perioden 
förläggs i en följd med ledigheten för den senare perioden.  
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I sådana fall ska den sammanhängande ledigheten uppgå till minst 
72 timmars sammanhängande ledighet. 
 
Veckovilan ska så långt det är möjligt förläggas till veckoslut eller 
efter överenskommelse annan dag. Vid veckovila förlagd till 
ordinarie arbetstid utges bibehållen lön. 
 

11.10  Beredskapstjänst 

När verksamheten så kräver kan överenskommelse om beredskaps-
tjänst träffas mellan arbetsgivaren och medarbetaren.  

Med beredskapstjänst avses tid då medarbetaren ska vara tillgänglig 
per telefon och snabbt kan nå arbetsplatsen för att utföra arbete. 
Överenskommelse om beredskapstjänst ska träffas i så god tid som 
möjligt. 

Vid överenskommelse om beredskap gäller avtalets alla tillämpliga 
arbetstidsregler. Till veckovilan räknas inte tid under beredskap. 

Beredskapsersättning utges enligt 6.6.1. 

§ 16   IN-,- UTLÅNING OCH UTHYRNING AV ARBETSKRAFT 
  MELLAN FÖRETAG  

16.1   Regler vid in-, utlåning och uthyrning av arbetskraft 

16.1.1  Arbetsgivaransvaret åligger den arbetsgivare medarbetaren 

 är anställd hos och arbetsmiljöansvaret vilar på den 

 arbetsgivare som inlånat/hyrt in medarbetaren. 
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16.1.2 Utlåning och uthyrning får endast ske av medarbetare som 
 lämnar sitt medgivande härtill. 

 
16.1.3  Medarbetare som är utlånad/uthyrd ska erhålla samma lön 
 och samtliga avtalade villkor som övriga medarbetare har  

på den arbetsplats som medarbetaren är utlånad till. Dock 
lägst bibehållen lön. 

 
16.1.4  In- och utlåning samt uthyrning under högst 30 arbetsdagar 
 får ske utan iakttagande av nedanstående regler. 

16.2  Utlåning och uthyrning 

16.2.1  Utlåning och uthyrning ska föregås av förhandling med lokal 

facklig organisation. 
 
16.2.2  Utlånings/uthyrningsperiodens längd får inte överstiga  

8 veckor. Överenskommelse om längre utlåning får dock  
träffas med lokal facklig organisation. 

 
16.2.3  Utlåning eller uthyrning får endast ske till arbetsgivare som  

är bunden av Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet, 
Gruventreprenadavtalet, Torvavtalet, Väg- och Banavtalet, 
Järnvägsinfrastrukturavtalet eller Byggavtalet. 

 
16.2.4  Utlånad/uthyrd medarbetare kvarstår i anställningen och 

behåller sin plats i turordningen hos den utlånande 
arbetsgivaren. 

 
16.2.5  Utlånad/uthyrd medarbetare är i förekommande fall 

berättigad till resekostnadsbidrag eller traktamente. 
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16.3  Inlåning och inhyrning 
 

16.3.1  Inlåning eller inhyrning ska föregås av förhandling med  
 berörd lokal facklig organisation. 

 
16.3.2  Inlånad eller inhyrd medarbetare får inte vidareutlånas  

 till annat företag. 
 
16.3.3  Uppstår arbetsbrist under inlånings/inhyrningsperioden  

 ska inlånad medarbetare först omfattas av inskränkningen. 
 
16.3.4  Inlåning eller inhyrning får endast ske från arbetsgivare som 

 är bunden av Maskinföraravtalet, Entreprenadmaskinavtalet, 
 Gruventreprenadavtalet, Torvavtalet, Väg- och Banavtalet, 
 Järnvägsinfrastrukturavtalet, Almega Bemanningsavtalet  
 eller Byggavtalet. 

16.4   Tillämplighet 

Om berörd lagstiftning ändras under avtalsperiodens giltighet ska 
parterna  omgående uppta överläggningar härom så att lagändringen 
kan tillämpas på avtalsområdet. 

§ 18  ANLITANDE AV UNDERENTREPRENÖR  

18.2.2  De tilltänkta underentreprenörerna och bemanningsföretagen 

 ska genom arbetsgivarens försorg vid förtecknandet vara av 

 skatteförvaltningen kontrollerade.  
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18.2.4  Tilltänkt underentreprenör och bemanningsföretag ska 

 inneha följande handlingar och uppfylla nedanstående villkor: 

•  Godkänd för F-skatt 

• Bolagsregistreringsbevis 

•  Registrerad för moms 

•  Maskiner och utrustning uppfyller vad som anges i 
gällande lagar och förordningar 

•  Yrkesbevis/Utbildningsbok för berörda maskiner och arbete 

•  Trafiktillstånd, där sådant erfordras enligt lag 

•  Företagsförsäkring, minst omfattande anläggningsmaskin- 
försäkring, ansvarsförsäkring och företagsrättsskydds-
försäkring 

•  Bundenhet av kollektivavtal för berört arbete. 

•  Att det hos företaget inte föreligger klara och förfallna 
fordringar på lön eller annan ersättning. (justerad lydelse) 

18.2.5  Lokal facklig organisation godkänner förtecknad  

 underentreprenör och bemanningsföretag om ovanstående 

 förutsättningar är uppfyllda och innehåll följs upp och 

 kontrolleras fortlöpande.  

18.2.6  Medlemsföretag i ME och Sveriges Byggindustrier  

Samtliga företag som är anslutna till ME eller Sveriges Byggindustrier, 

uppfyller vad som anges i denna överenskommelse och är godkända. 

Sådan underentreprenör behöver inte tas upp i UE-förteckning.  

För sådant företag gäller dock, att samma förhållanden som för 

övriga företag ska kontrolleras. 
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18.4  Avförande av entreprenör från förteckning  

Uppstår situation där förtecknad underentreprenör eller beman-
ningsföretag inte uppfyller vad som anges i denna överenskommelse 
eller om det finns skäl ifrågasätta vetorätt enligt 39 § MBL ger lokal 
facklig organisation rätt att avföra sådan underentreprenör eller 
bemanningsföretag från förteckningen. Lokal facklig organisation  
ska skriftligen meddela arbetsgivaren detta och ange skälen därför 
samt underrätta ME:s region och berörd underentreprenör eller 
bemanningsföretag. 

18.5  Primär förhandling i övriga fall  

Arbetsgivare har i övriga fall att primärförhandla med lokal facklig 
organisation enligt 38 § MBL för anlitande av underentreprenörer 
eller bemanningsföretag. 

18.8   Entreprenadkedjor  

Huvudentreprenör enligt bestämmelserna i detta kapitel är första 

arbetsgivare bunden av Maskinföraravtalet under byggherren. 

En arbetsgivare som är underentreprenör ska till sin beställare 

rapportera vilken underentreprenör som arbetsgivaren har anlitat. 

Arbetsgivaren ska också till beställaren vidarebefordra rapporter  

som denna fått från en underentreprenör som denne i sin tur  

anlitat. 

Den som är huvudentreprenör enligt ovan ska sammanställa 

rapporterna och upprätta en lista över vilka underentreprenörer  

som denne anlitat på arbetsplatsen och vilka underentreprenörer 

som dessa i sin tur anlitat på arbetsplatsen (underentreprenörslista). 
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Lokal facklig organisation har, i syfte att kontrollera efterlevnaden av 

detta kapitel, rätt att få del av de uppgifter i underentreprenörslistan 

som visar vilka underentreprenörer inom Maskinföraravtalets tilllämp-

ningsområde som verkar på arbetsplatsen.  

Lokal facklig organisation har rätt att få del av listan hos huvudentre-

prenören vid ett arbetsplatsbesök senast fyra dagar efter det att en 

skriftlig begäran kom huvudentreprenörens ansvarige produktions-

ledare tillhanda. 
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