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                 Uppsägning av avtal samt varsel om stridsåtgärder 

 
Förhandlingarna på avtalsområde Serviceentreprenad har strandat.  
 
Almega har i förhandlingarna vägrat gå med på en låglönesatsning i enlighet med LO-
samordningen och industrinormeringen.  I likhet med uppgörelserna inom industrin har 
Seko krävt 6,5 % procent i utrymme samt ett “knä” om 24 000 kr avtalsår ett och därefter 
uppräknat respektive avtalsår. Almega har krävt avräkning och motvaluta för att Fastighets 
och Sekos medlemmar skall få samma löneökningar som Sveriges industriarbetare. 
 
Fastighets och Seko kvarstår vid att löneuppgörelsen måste nå upp till industrins 
överenskommelse och vara fri från avräkning. Högre löner för de medlemmar som tjänar 
minst är en lika viktig fråga för Fastighets och Sekos medlemmar som för industrifackens 
medlemmar.  
 
Med hänsyn till ovanstående ser Fastighets och Seko ingen annan utväg än att säga upp 
Serviceentreprenadavtalet och samtidigt varsla om stridsåtgärder enligt nedan. 
 
 
Varsel. 
 
- Övertids-, mertids- och nyanställningsblockad inom hela Serviceentreprenadavtalets 

tillämpningsområde.  
 

- Total arbetsnedläggelse, strejk, för Fastighets och Sekos medlemmar som arbetar inom 
Serviceentreprenadavtalets tillämpningsområde på företag och verksamhetsområden 
som anges i bilaga 1. Vidare försätts arbetsuppgifterna i blockad vilket innebär att 
ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Blockaden 
innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. 

 
 
Stridsåtgärderna träder i kraft den 8 juni 2017 kl. 06.00 och gäller till dess att 
överenskommelse om nytt kollektivavtal träffas eller varslet särskilt återkallas 
eller ändras.  
 
Arbetstagare som genomgår utbildning, har semester, är tjänstlediga eller är sjukskrivna 
undantas generellt från stridsåtgärderna. Dessa medlemmar omfattas inte av varslet förrän 
den dag de skall återgå i arbete. Strejken bryter inte deras ledigheter. 
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Eventuella dispensansökningar hanteras av Fastighets centralt och skall skickas till 
forbundkontoret@fastighets.se  
 
Varsel om utvidgning av konfliktåtgärder kommer att vidtas för det fall åsidosättande av 
stridsåtgärderna förekommer. 

 
 
 
 
 
 
    
Fastighetsanställdas förbund  Seko, Service och kommunikationsfacket 
 
 
_________________________ ____________________________________ 
Jari Visshed   Mats Ekeklint   
 
 
 
 
 
 
 
   Mottaget den 23 maj 2017 kl. _______  
 
 
Kopia:       
   _____________________ 
Medlingsinstitutet  Almega tjänsteförbunden 
LO    


