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Ett	kollektivavtal	mellan…	

Sveriges	Byggindustrier	och	Service- och	kommunikationsfacket	- Seko



Avtalsuppgörelsen	2017-2020
• 36 månader, 1 maj 2017 till 30 april 2020
• Uppsägningsbart sista året 
• Värde 6,5 % varav 5,6 % i löneökningar
• Kompletterande premieinbetalningar 0,9 %, SAF-LO
• Löneökningar 575,  585 respektive 662 kr/månad per 1/5
• Beredskapsersättningar och arbete i bergrum ökas med 1,8  1,8  

respektive 2,0 % per år, se tabeller
• Grundlön 27.196, 27.781 och 28.444 kr/månad, från 1/5 respektive år
• Förenklade utbetalningsregler vid havandeskapslön, samt fyra 

arbetsgrupper.
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Avtalspension
• Sedan tidigare betalar arbetsgivare årligen in från 25 års ålder pengar enligt 

tjänstepensionsavtal SAF-LO vilket är 4,5 procent av lönen upp till 7,5 
inkomstbasbelopp (=61 500 kr, 7,5 ibb = 461 250 kr eller 37 807 kr/månad). På
den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är den årliga premien 30 procent.
• Dessutom ska arbetsgivaren nu även inbetala en extra 

avsättning även under 25 års ålder, dock utan möjlighet till 
familjeskydd:

Från 2017-05-01:  4,5 + 0,3 = 4,8 %
Från 2018-05-01:  4,5 + 0,3 + 0,3 = 5,1 %
Från 2019-05-01:  4,5 + 0,3 + 0,3 + 0,3 = 5,4 %
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Avtalspension
• Exempel A
Inkomst 350.000 kr  x  4,5 % = 15.750 kr
Inkomst 350.000 kr  x  5,4 % = 18.900 kr (från 2020-05-01)

…ger 3.150 kr mer per år. 30 år ger 94.500 kr mer i premier. 
…ger 788 kr mer  i pension vid uttag under 10 år, beroende på värdeförändringar i sparandet.

• Exempel B
Inkomst 480.000 kr  x 4,5 % =  27.225 kr  (21.600 + 5.625) 
Inkomst 480.000 kr  x  5,4 % = 31.545 kr (25.920+5.625) (från 2019-05-01)
…ger 4.320 kr mer per år. 30 år ger 129.600 kr mer i premier.
…ger 1.080 kr mer  i pension vid uttag under 10 år, beroende på värdeförändringar i sparandet.

Kolla alltid  årligt besked från FORA om rätt inbetalning från arbetsgivaren
Logga in på ”Mina sidor” på www.fora.se/privat/
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https://www.fora.se/privat/


Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Avtalspension
Du behöver göra fyra val – så här gör du
• Du får hem en valblankett från valcentralen FORA som du fyller i och skickar tillbaka. Du kan även göra ditt val på

fora.se. Det här ska du välja: Välj förvaltare för din pension. På valblanketten finns en lista med förvaltare som du kan 
välja, till exempel Folksam LO Pension och Folksam Liv. Du kan när som helst byta förvaltare och flytta tidigare 
intjänade pengar.

• Välj pensionsförsäkring. Du kan välja mellan att placera pengarna i traditionell pensionsförsäkring eller i en 
fondförsäkring. Med en traditionell pensionsförsäkring får du garanti på ett visst belopp eller en viss avkastning. Den 
garantin saknas i en fondförsäkring, men istället har du möjlighet att få en högre avkastning. Det val du gör är inte för 
evigt och du kan vid ett senare tillfälle byta sparform.

• Välj eventuellt återbetalningsskydd. Om du vill att din efterlevande familj (till exempel barn, make, sambo) ska får det 
samlade värdet på din tjänstepension om du avlider i förtid, kan du välja återbetalningsskydd. Tänk på att om du saknar 
familj får du en högre pension genom att avstå från återbetalningsskydd.  

• Vill du ha ytterligare återbetalningsskydd? Du kan ge din familj ännu större trygghet med Familjeskydd, en försäkring 
som betalar ut en viss summa om du avlider. Det kan vara bra att veta att din ålderspension blir något lägre om du 
väljer försäkringen och försäkringen upphör när nya premier inte längre betalas in i din tjänstepension.

Om du inte gör ett val
Gör du inget val placerar valcentralen FORA dina pengar hos AMF Pension, i en traditionell pensionsförsäkring. I denna 
icke-väljarplacering ingår varken återbetalningsskydd eller familjeskydd i grundutformningen.
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Förrättningstillägg	Kap	4,	§5
• Ny text: Arbetsgivare ska samråda med medarbetaren innan 

arbetet påbörjas på förrättningsort för att undersöka 
förutsättningarna för arbetet på förrättning med en gemensam 
målsättning om att finna lösningar som säkerställer ett 
ändamålsenligt och godtagbart boende. Överenskommelse bör 
träffas skriftligt mellan medarbetare och arbetsgivare. Sådan 
överenskommelse gäller tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid om fjorton (14) dagar, om inte parterna kommer 
överens om annat.
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Förrättningstillägg	Kap	4,	§5
• Överenskommelse bör innehålla
– Namn på parter
– Giltighetstid
– Vem som står för boende
– Vilka ersättningar som kommer att utges enligt kollektivavtalet
– Underskrifter från båda parter
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Kap.5	§ 4	Personlig	skyddsutrustning	och	
arbetskläder

• Nytt tredje stycke:
Vid arbeten där skyddsglasögon krävs enligt Arbetsmiljölagstiftningen och 
där det finns risk för att arbetet kan medföra skador på medarbetarens 
privata glasögon, ska arbetsgivaren tillhandahålla fungerande skydd för 
dessa.
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Yrkesintroduktionsanställning	uppsägningstid	3	månader
Förutsättningar…

• Inom ramen för  yrkesutbildning som leder till yrkesbevis,
• För yrke där det råder brist på arbetskraft – BYN i regionen avgör
• För den som vill slutföra sin yrkesutbildning
• Vid stöd av förordningen 2013;1157 om yrkesintroduktionsanställningar
• 6 till 12 månader, 15-25 % ska utgöra utbildning
• Lön enligt kollektivavtalet
• Handledare ska finnas på företaget
• När utbildningsplan finns
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Ök	Yrkesorienteringspraktik	uppsägningstid	3	månader
Förutsättningar…
• För personer utan relevant utbildning eller erfarenhet
• När individuell plan ska upprättats för praktikperioden
• När Information givits till lokal facklig organisation innan praktiken
• Grundläggande utbildning i arbetsmiljö och annan relevant utbildning
• Info om vem som är handledare
• Prova på olika arbetsuppgifter
• Praktiktid 3, 6 eller 12 månader
• Praktik ska inte planeras på ett sådant sätt att produiktionen blir beroende av praktikantens 

medverkan
• Lön enligt avtal för feriearbetande
• Anställning kan avbrytas med en månads uppsägning
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Avtalsuppgörelsen	2017-2020

Information	om	det	nya	avtalet…

• Fickavtalstryck kommer till klubbarna

• PPT material, lönetabeller på Seko.se under AVTAL

• Supplement 2016-2020 under framtagande 
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Väg- och	Banavtalet	
…nytt	från	2016-05-01…	

• Regler om integritet
• Komplettering vid förenklad hantering UE
• Inget löneavdrag pga. Nattvila

2017-05-10 12

Kap	2	§4
Förläggs dygnsvila till ordinarie arbetstid så 
arbetstidsmåttet för beräkningsperioden inte uppnås, 
bibehåller medarbetaren överenskommen 
månadslön.



ARBETSTID	OCH	ÅTERHÄMTNING	
kap.	2
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Arbetstid	och	återhämtning,	kap.	2

Förlägga	ordinarie	arbetstiden	kan	arbetsgivaren…
• Dagtid: 8 timmar/dag helgfria dagar måndag till fredag 6.00-17.30,  §6
• Två och treskiftarbete enligt kap.2 §§ 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
• Nattarbete först efter överenskommelse enligt kap.2 §11
• Övertid efter överenskommelse med enskild arbetstagare, §25
• Nödfallsövertid” enligt  §27
• I övrigt efter skriftlig överenskommelse mellan lokala parter, kap.1 §2
• Besked om förläggning till den anställde minst fjorton dagar före, §5
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Kap.2

Ordinarie	arbetstid
Dagtid	40 timmar/vecka,	8	timmar/dag,	§ 6
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Arbetstid
Timmar/helgfri	vecka

Nattarbete	
mer	än	2	timmar	mellan	22-05,	§ 11

Skiftarbete	ovan	jord
§§ 9-10

Bergrumsarbete
§§ 13-16

38 två	nätter/vecka 2	skiftgång

36 fyra	nätter/vecka Intermittent	3	skiftgång Vid	”bergarbete”	och	
2-skiftsgång

35 Kontinuerlig	3	skiftgång

34 Intermittent	3-skiftsgång

32 fem	nätter/vecka



Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning

Den	sammanlagda	arbetstiden	begränsas	till…
– Max 13 timmar/dygn och viloperiod ska vara 11 timmar, §4
– Max 48 timmar/vecka under sex månader, §3
– Max 48 timmar övertid under fyra veckor, §25
– Max 200 timmar övertid under ett kalenderår, §25,
– Max 350 timmar övertid under ett kalenderår efter ök med lokalt fack, 
§26,
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Kap.2	Arbetstid	och	återhämtning

Daglig	återhämtning
• Viloperiod ska vara 11 timmar mellan arbetsperioderna, §4
• Raster, måltidsuppehåll och pauser, §24
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning

Återhämtning	varje	vecka
• Veckovilan ska vara…
–Minst 36 timmar under en sjudagarsperiod, §22 
–Minst 72 timmar under fjortondagarsperiod, §22
–Minst 48 timmar vid nattarbete två nätter under en 

sjudagarsperiod, §23 a)
–Minst 60 timmar vid nattarbete fyra nätter under en 

sjudagarsperiod, §23 b)
–Minst 84 timmar vid nattarbete när två sjudagars perioder slås 

samman, §23 c)
2017-05-10 18



Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning

Arbetstidsförkortning	mm
• Arbetstidsförkortning 34 tim, §17-19
– Intjänande
– Uttag
– Kontant ersättning

• Anteckningar om övertid, §28
• Permission och ledighet, §§ 29-32
• Beredskap, § 21
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RESEBESTÄMMELSER
Kap.4
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Skatteverkets	bedömningsregler	för	inkomståret	2016
Vid	bedömning	vart	man	kan	betala	skattefria	bilresor	ifrån	ska	tjänsteställe	fastställas

Vad är tjänsteställe?
• Tjänsteställe är den plats där den anställde utför huvuddelen av sitt arbete. En anställd kan 

bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare även om han stadigvarande arbetar 
på två olika orter. Tjänstestället är den plats där han normalt arbetar flest dagar.

• Om arbetet utförs på arbetsplatser som hela tiden växlar brukar tjänstestället vara den plats 
där den anställde hämtar och lämnar arbetsmaterial eller förbereder och avslutar sina 
arbetsuppgifter. Om den anställde sett över en längre tidsperiod besöker arbetsgivarens 
lokaler i genomsnitt mer än en gång i veckan anses tjänstestället vara i dessa lokaler.
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• För de anställda som har arbeten som pågår en begränsad tid på
varje plats, är bostaden tjänsteställe. 

Observera att tjänstestället under vissa förutsättningar kan vara t.ex. vid en 
byggarbetsplats eller i arbetsgivarens lokaler, och att bedömningen inte är 
beroende av vilken bransch arbetet utförs.

2017-05-10 Bib	2016 22

Skatteverkets	bedömningsregler	för	inkomståret	2016
Vid	bedömning	när	man	kan	betala	skattefria	bilresor	ifrån,	ska	tjänsteställe	fastställas



Vad	är	tjänsteställe?
Skatteverkets	nya	bedömningsregler	för	inkomståret	2016
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Läs	mer	på:
Skatteverkets	ställningstagande	2015	11	03		
Tjänsteställe	i	branscher	med	skiftande	
arbetsplatser

http://www.skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893f275f5/1454944572288/traktamenten-och-andra-kostnadsersattningar-skv354-utgava-25.pdf
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348143.html?date=2015-11-03
http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/348143.html?date=2015-11-03


Väg- och	Banavtalet

Central	anläggning			kap.4	§ 22
Ersättning	enligt	avtalet…

• Utgångspunkten i Väg- och Banavtalet är att vid beräkning av resor och 
traktamenten är den fasta bostaden. 

• Till medarbetare, vilka anställts (noterat i anställningsavtalet) så att fast 
tjänsteställe, t.ex. företagets verkstad eller förråd, utgör den naturliga 
basen, från vilken medarbetaren beordras till olika företags 
arbetsplatser, beräknas resor och traktamenten utifrån det fasta 
tjänstestället. Företar man resor direkt från bostaden till arbetsplatsen 
utges dock rese- och traktamentes ersättningar med den fasta 
bostaden som utgångspunkt.
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Kap.4	Resebestämmelser

Dagliga	resor
• Resekostnadsersättning vid dagliga resor, 2-120 km § 1 
– vid körning med egen bil med 1,85 kr/ km 

• Vid resa med annat färdmedel än egen bil § 2
• Vid samåkning § 3
– Förare respektive passagerare erhåller 0,60 kr/km - skattepliktigt

• Färdmedel mm som tillhandahålls av arbetsgivaren § 4
– Ingen resekostnadsersättning för sträckan
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Kap.4	Resebestämmelser

Arbete	med	övernattning
• Samråd innan förrättning, hitta godtagbart boende § 5
•Olika boendeformer § 6
• Traktamente 330 kr/dag eller fri kost och logi, § 8
• Förrättningstillägg 116 kr/arbetad dag § 7
• Förrättning under helg, söndag eller fridag § 15
– Högst två traktamenten under en sammanhängande ledighet

• Påbörjande och avslutande av förrättning § 12, 13, 
14
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Kap.4	Resebestämmelser

Gemensamma	bestämmelser	§§ 17-25
• Resekostnadsersättning och traktamente när medarbetaren flyttar sin 

fasta bostad, § 17-18
• Central anläggning, §22
• Tillfällig bostad vid anställnings ingående, § 23
• Skyldighet att lämna underlag för kostnadsersättningar, § 25
• Användande av egen bil i tjänst §§ 26-29, 
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ALLMÄNNA	FÖRHÅLLNINGSREGLER
Kap.5	
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Kap.5	Allmänna	förhållningsregler

• Information till anställda om arbetsplats, § 1 + kap.6 § 5 b)
• Personlig skyddsutrustning och arbetskläder, §§ 4-6
• Ersättning för digitala förarkort, skadade verktyg och kläder, §§ 7-

10
• Klimatanläggning i entreprenadmaskiner, § 11
• Skyddet av den personliga intrigriteten vid införande av 

elektroniska övervakningssystem (§ 12) samt 
• Vid drogkontroller, §13.
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IN- OCH	UTLÅNING	AV	ARBETSKRAFT
Kap.10
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Kap.10	In- och	utlåning	av	arbetskraft

Vid	in- och	utlåning	av	arbetskraft	gäller	följande,	§1

• Utlåning får endast ske av medarbetare som lämnat medgivande
• Arbetsgivaransvar ligger alltid kvar hos arbetsgivaren
• Arbetsmiljöansvaret ligger hos inhyraren
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Kap.10	In- och	utlåning	av	arbetskraft

Vid	utlåning	mer	än	två	arbetsveckor	gäller	följande,	§2
• Föregås av förhandling med lokalt fack
• Utlåning max tolv veckor, eller ök om mer med lokalt fack,
• Utlåning endast till företag som är bunden av Väg- och 

Banavtalet, Byggavtalet, Maskinföraravtalet eller 
Entreprenadmaskinavtalet,
• Utlånad personal behåller sin plats i turordning,
• Utlånad personal är berättigad rese- eller traktamentes 

ersättningar,
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Kap.10	In- och	utlåning	av	arbetskraft

Vid	inlåning	mer	än	två	arbetsveckor	gäller	följande,	§3
• Föregås av förhandling med lokalt fack
• Får inte vidareutlånas,
• Vid arbetsbrist går inlånad personal först,
• Inlånad personal endast från företag som är bunden av Väg- och 

Banavtalet, Byggavtalet, Maskinföraravtalet och 
Entreprenadmaskinavtalet,
• Minimilön enligt § 5
• Arbetstid enligt arbetsplatsen vid det inlånande företaget.
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PERSONALUTRYMMEN
Kap.12	samt	AV	föreskrift	”Arbetsplatsens	utformning”
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Kap.12	Personalutrymmen

Standard	för	bodar	och	vagnar	mm
• AFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning reglerar grundkrav för 

personalutrymmen,
• Avtalet reglerar bransch standarden för – Bodar, Vagnar och 

Personalutrymmen i befintliga lokaler
• Branschreglerna omfattar – Matrum, Omklädningsrum, Tvättrum, 

Städning, stövel och skotvätt mm
• Det ska finnas tillgång till dusch  om arbetet är smutsande eller 

svettdrivande (Från 2015-01-01)

2017-05-10 Bib 2016 35

Bransch	broschyr	publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/personalutrymmen---tillfalliga-arbetspla__474

https://publikationer.sverigesbyggindustrier.se/sv/arbetsmiljo/personalutrymmen---tillfalliga-arbetspla__474


TILLÄMPNINGSREGLER	38-40	§§MBL
Kap.	23
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Kap.23	Tillämpningsregler	38-40	§§MBL

Gemensamma	värderingar,	§ 2
• Främja seriöst företagande, 
• Rättvis konkurrens, 
• Alla parter verkar aktivt att inte lag, avtal eller 
branschpraxis åsidosätts,
• Skyldighet att förhandla enligt MBL 38 § eller kontroll 
och förteckning innan underentreprenör eller 
bemanningsföretag anlitas…
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Kap.23	Tillämpningsregler	38-40	§§MBL

Kontroll och	förteckning,	§ 3	a)
• Godkänd för F-skatt
• Registrerad för moms
• Bolagregisteringsbevis
• Kollektivavtal för ifrågavarande arbete
• Att det hos företaget inte föreligger klara och förfallna fordringar,
• Maskiner och utrustning uppfyller gällande lagar och förordningar,
• Företagsförsäkring innehållande ansvarsförsäkring,
• Att förare av maskin har yrkesbevis/utbildningsbok
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Kap.23	Tillämpningsregler	38-40	§§MBL

Kontroll	och	förteckning,	§ 3	b)
• Arbetsgivaren lämnar information till lokal facklig organisation 

första gången underentreprenör eller bemanningsföretag anlitas,
• Organisationsnummer, Namn och adress, telefon och ev. e-

postadress, tillämpligt kollektivavtal – revideras årligen,
• Nästa gång bemanningsföretag anlitas informeras facket,
• Seko meddelar skriftlige om det finns skäl att aktualisera veto 

enligt 39 § MBL – och krav för att godta ifrågavarande 
underentreprenör/bemanningsföretag, §4
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Kap.23	Tillämpningsregler	38-40	§§MBL

Entreprenadkedjor,	§ 5
• Arbetsgivare utfäster sig att förplikta att underentreprenör eller 

bemanningsföretag iakttar föreskrifterna enligt § 3 ovan, om 
underentreprenören eller bemanningsföretaget i sin tur anlitar 
underentreprenör eller bemanningsföretag,
• Huvudentreprenör är första arbetsgivare bunden av Väg- och 

Banavtalet under byggherren,
• Underentreprenörer rapporterar till huvudentreprenör vilka 

underentreprenörer han anlitat,
• Huvudentreprenören sammanställer en lista som lokalt fack har 

rätt att ta del av.
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ARBETSPLATSANMÄLAN
Kap.	18
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Kap.18	Arbetsplatsanmälan

Arbetsplatsanmälan
• Arbetsplatsanmälan om ny arbetsplats sker skriftligt till Sekos 

lokala fackliga organisation,
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Blankett	finns	på	www.seko.se/Branscher/Vag-och-ban/Foretag/

http://www.seko.se/Global/PDF'er/V%c3%a4g och ban_F%c3%b6r f%c3%b6retag/Arbetsplatsanma%cc%88lan_17aug_2015.docx
http://www.seko.se/Branscher/Vag-och-ban/Foretag/


AFA	FÖRSÄKRINGAR
Kap.9
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Kap.9	

AFA	Avtalsförsäkringar
•Ersätter vid…
– Sjukdom AGS - sjuk mer än 14 dagar i ett sträck

– Arbetsskada TFA - utöver det från försäkringskassan

– Arbetsbrist AGB - uppsagd på grund av arbetsbrist och har fyllt 40 år senast sista 
anställningsdagen.

– Tjänstegrupplivförsäkring TGL - Dödsfall

– Föräldrapenningtillägg (FPT), Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst 
tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. 

– Avtalspension – SAF-LO

AFA försäkringsinformation – WWW.AFA.SE
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http://www.lo.se/start/facket_forsakrar/avtalsforsakringar
https://www.afaforsakring.se/privatperson/sjukforsakring/las-mer-och-anmal/
https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/
https://www.afaforsakring.se/privatperson/forsakring-vid-arbetsbrist/las-mer-och-anmal/
https://www.afaforsakring.se/privatperson/forsakring-vid-dodsfall/las-mer-och-anmal/
https://www.afaforsakring.se/privatperson/forsakring-vid-foraldraledighet-och-graviditet/foraldrapenningtillagg/?utm_source=hosten_2015&utm_medium=link&utm_content=las_mer_och_anmal_foraldrapenningtillagg&utm_campaign=Lo_kampanjen
http://www.lo.se/start/facket_forsakrar/avtalspension/
https://www.afaforsakring.se/arbetsgivare--fack/informations--och-stodmaterial/privat-sektor/material/


Avslutningsvis…

• Hur har dagen varit?
• Frågor att fördjupa sig i framtiden?
• Vart anmäler jag mig till utbildning?
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§5

§ 5 Besked om förläggning av ordinarie arbetstid
Vid ändring av den ordinarie arbetstidens förläggning ska berörd 
medarbetare få besked om detta minst två veckor i förväg. Sådant 
besked får dock lämna kortare tid i förväg om verksamhetens art 
eller händelser, som inte har kunnat förutses, ger anledning till det.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§6

§ 6 Ordinarie arbetstid
Ordinarie arbetstiden per vecka är 40 timmar per helgfri vecka 
(exklusive raster).
Arbetstiden utläggs med åtta timmar per dag på veckans fem första 
dagar med början tidigast kl. 06.00 och slut senast kl. 17.30. 
Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som 
obekväm arbetstid.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§9-10	
§ 9 Tvåskiftgång
Vid tvåskiftgång, som beräknas pågå längre tid än en vecka, ska den ordinarie 
arbetstiden (exklusive raster) för vartdera skiftet vara i genomsnitt 38 timmar 
per vecka.
Den dagliga arbetstiden ska vara högst åtta timmar per dag under veckans 
fem första dagar. Första skiftet förläggs så att arbetstiden börjar tidigast kl. 
05.00. Andra skiftet förläggs så att arbetstiden slutar senast kl. 24.00.
§ 10 Treskiftgång
Vid intermittent treskiftgång är den ordinarie arbetstiden per tre-
veckorsperiod i genomsnitt 36 timmar per vecka (exklusive raster). Den 
dagliga arbetstiden ska utläggas med högst 7,5 arbetstimmar per skift på
veckans fem första dagar jämte natt till lördag.
Vid kontinuerlig treskiftgång är den ordinarie arbetstiden per tre-
veckorsperiod i genomsnitt 35 timmar per vecka (exklusive raster).
Med intermittent treskiftgång menas skiftarbete, som avbryts över sön- och 
helgdagar.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§11
§ 11 Nattarbete
Alla medarbetare ska ha ledigt för nattvila. I ledigheten ska ingå tiden mellan kl. 24.00 och kl. 05.00, 
om inte lokal överenskommelse träffats enligt kap. 1 § 2.
Om förutsättningarna under a-d nedan samt § 23 ”veckovila vid nattarbete” uppfylls genom 
överenskommelse om arbetstidsschema mellan företag och berörd medarbetare gäller avvikelse 
från första stycket.
Planering och schemaläggning av nattarbetstiden bör ske i god tid före arbetets påbörjande och ska 
ske i samråd med berörda medar- betare.
Är arbetstiden förlagd med mer än två timmar mellan kl. 22.00–05.00 minst två nätter under en 
vecka, är den ordinarie veckoarbetstiden 38 timmar.
Är arbetstiden förlagd med mer än två timmar mellan kl. 22.00–05.00 fyra nätter under en vecka, är 
den ordinarie veckoarbetstiden 36 timmar.
Är arbetstiden förlagd med mer än två timmar mellan kl. 22.00–05.00 fem nätter under en vecka, är 
den ordinarie veckoarbetstiden 32 timmar.
Vid arbetstidsförkortning enligt a, b och c uppräknas nivåerna på timlönerna med 5,26%, 11,0% 
respektive 25%.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§17-19
Arbetstidsförkortning
§ 17 Intjänandeår
Heltidsanställd arbetstagare som arbetar hela perioden 1 april till och med 31 mars intjänar en rätt till 
34 timmars arbetstidsförkortning under ovan angiven period kallat intjänandeår.
Vid annan sysselsättningsgrad än heltid intjänas arbetstidsförkortning i proportion härtill. För 
arbetstagare som inte arbetar hela perioden, dvs. som börjar eller slutar sin anställning under 
perioden eller är frånvarande av orsak som inte ersätts med lön av arbetsgivaren beräknas 
intjänanderätten av arbetstidsförkortningen med 1/365 av 34 timmar för varje övrig anställningsdag.
§ 18 Uttag av arbetstidsförkortning
Efter intjänandeåret löpt ut har arbetstagare rätt att, under kommande årsperioden (1 april till och 
med 31 mars) kallat uttagsåret, ta ut arbetstidsförkortning med bibehållen lön i den omfattning som 
tjänats in.
Arbetstidsförkortningen förläggs under uttagsåret efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Verksamhetens krav ska i största möjliga mån beaktas. Arbetsgivaren ska, så långt 
det är möjligt, beakta arbetstagarens önskemål om förläggning.
Arbetstidsförkortning bör förläggas under lågsäsong eller under period med arbetsbrist, om inte annan 
överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och medarbetare.
§ 19 Kontant ersättning istället för arbetstidsförkortning
Om anställning upphör utan att arbetstidsförkortning har tagits ut eller om intjänad 
arbetstidsförkortning inte tagits ut vid uttagsårets utgång erhåller arbetstagare istället en kontant 
ersättning med den vid tidpunkten gällande lönen.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§24
§ 24   Raster, måltidsuppehåll och pauser
Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka 
medarbetarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Raster inräknas 
inte i den ordinarie arbetstiden.
Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn 
till arbetsförhållandena. Rasterna ska förläggas så, att medarbetarna inte utför 
arbete mer än fem timmar i följd. Efter samråd på arbetsplatsen utläggs två
måltidsraster samt en kafferast om annat inte överenskommes.
Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt 
med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller 
annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana 
måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden men utgör inte övertid enligt § 25 st. 6-7.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§25

§ 25 Övertidsarbete
När	arbetet	av	särskilda	skäl	så	kräver,	kan	arbete	utföras	utöver	den	
ordinarie	arbetstiden.	Innan	sådant	övertidsarbete	utförs	ska	
överenskommelse	träffas	mellan	arbetsledning	och	berörd	medar-
betare.	Kortvarigt	övertidsarbete	av	tillfällig	natur	kan	utföras	utan	sådan	
överenskommelse.
Övertidsarbete	får	inte	vägras,	där	fara	skulle	hota	person	eller	egendom.
Med	övertid	förstås	sådan	arbetstid	som	under	begränsningsperioden	
överstiger	den	för	medarbetaren	dagliga	arbetstiden	enligt	§ 6,	eller	
motsvarande	avtalad	begränsningsperiod.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§27	

§ 27 Nödfallsövertid
Har natur- eller annan olyckshändelse eller annan därmed jämför-
lig omständighet, som inte kunnat förutses av arbetsgivaren, vållat 
avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant 
avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, ska övertid som 
fullgjorts med anledning därav inte beaktas vid beräkning av över-
tid enligt § 25 st. 3-5.
Arbetsgivaren ska snarast underrätta lokal facklig organisation om 
nödfallsövertidsarbete.
Uttag av övertid och nödfallsövertid får inte överstiga den samman-
lagda arbetstiden enligt § 3.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§28	

§ 28   Anteckningar om övertid
Arbetsgivaren ska föra anteckningar om övertid. Medarbetaren och 
facklig företrädare har rätt att ta del av dessa anteckningar.
Anteckningar ska ske enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning	§29-32
Rätt till ledighet och permission
§ 29   Ledighet för uppdrag
Medarbetare äger rätt att för deltagande i politiska och kommunala val samt för förrättande av kommunala eller offentliga uppdrag eller uppdrag för sin 
organisation efter dagen före gjord anmälan erhålla erforderlig ledighet.
§ 30   Permission
Med permission menas kort ledighet, som ersätts med bibehållen lön, under högst en dag. Vid nära anhörigs begravning kan permission 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 sjukvårdsinrättning eller företagshälsovårdscentral efter remiss av företagsläkare. Med företagsläkare avses läkare i företagshälsovården eller annan 

företagsläkare.
• Nära anhörigs frånfälle.
• Nära anhörigs begravning.
• Plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig.
Rätt till permission föreligger inte vid plötsligt svårt sjukdomsfall hos hemmaboende nära anhörig då arbetaren har rätt till tillfällig föräldrapenning.
Som nära anhörig räknas make/maka, sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden och partner i registrerat partnerskap, barn, barnbarn, syskon, 
föräldrar och svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Barn för vilket föräldrarna har gemensam vårdnad anses hemmaboende hos båda föräldrarna.
Om en arbetstagare arbetat del av dag och därefter måste lämna arbetsplatsen under resten av arbetsdagen på grund av arbetsskada, ska han erhålla 
permission för den tiden.  En förutsättning för rätt till lön är dock att arbetsskadan inte föranleder sjukskrivning för längre tid än 14 dagar räknat från och med 
insjuknandedagen enligt lagen om allmän försäkring.
Anhållan om permission ska göras i så god tid som möjligt. Orsaken till permissionen ska på förhand eller, om så inte kan ske, i efterhand styrkas om 
arbetsgivaren så begär.
§ 31 Hälsoundersökning
Medarbetare äger rätt till erforderlig ledighet för hälsoundersökning hos företagshälsovården efter kallelse därifrån. För sådan tid utges bibehållen lön.
§ 32   Information anordnad av företagshälsovården
I de fall, då företaget medgivit förläggning på arbetstid av information anordnad av företagshälsovården angående risker för olycksfall och ohälsa, utges för 
denna tid bibehållen lön.
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Kap.	1	Gemensamma	utgångspunkter	och	mål

§ 2 Lokala överenskommelser
De lokala parterna har rätt att överenskomma om avvikelser från 
avtalsbestämmelserna om allmänna anställningsvillkor, kap. 2 till 
och med kap. 5, samt där så särskilt anges. Sådana 
överenskommelser ska vara skriftliga och får inte strida mot lag 
eller god sed på arbetsmarknaden. Om inte överenskommelse 
träffas gäller vad som anges i motsvarande centrala 
avtalsbestämmelser.



Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning
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§ 21Beredskapstjänst
Överenskommelse	om	de	allmänna	förutsättningarna	för	bered-
skapstjänst ska	träffas	i	så	god	tid	som	möjligt	innan	sådan	blir	
aktuell	mellan	företag	och	lokal	facklig	organisation.	Med	bered-
skapstjänst avses	tid	under	vilken	medarbetaren	ska	vara	anträff-
bar	i	bostaden	eller	på	annan	till	arbetsgivaren	anmäld	plats,	där	
medarbetaren	kan	nås	per	telefon	och	varifrån	medarbetaren,	
inom	föreskriven	tid,	kan	nå	arbetsplatsen	för	att	utföra	arbete.
Beredskapstjänst	utgör	inte	arbetstid	enligt	detta	avtal.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning §3

§ 3 Den sammanlagda arbetstiden
Den genomsnittliga veckoarbetstiden inklusive övertid får vid hel-
tidsarbete uppgå till högst 48 timmar under sex månader. Denna tid 
kan utökas till högst tolv månader genom lokal överenskommelse.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning §4	

§ 4 Dygnsvila
En arbetsperiod kan omfatta högst 13 timmars egentlig arbetstid exklusive 
raster.
Viloperiod mellan arbetsperioderna ska vara minst 11 timmar.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning §§25
§ 25 Övertidsarbete
När arbetet av särskilda skäl så kräver, kan arbete utföras utöver den ordinarie 
arbetstiden. Innan sådant övertidsarbete utförs ska överenskommelse träffas mellan 
arbetsledning och berörd medarbetare. Kortvarigt övertidsarbete av tillfällig natur kan 
utföras utan sådan överenskommelse.
Övertidsarbete får inte vägras, där fara skulle hota person eller egendom.
Med övertid förstås sådan arbetstid som under begränsningsperioden överstiger den för 
medarbetaren dagliga arbetstiden enligt § 6, eller motsvarande avtalad 
begränsningsperiod.
Tid som åtgår för att utföra förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten, 
betraktas inte som övertidsarbete enligt st. 6.
Vid beräkning av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs 
till medarbetarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.
Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar 
under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning §§26

§ 26   Övertid mer än 200 timmar
Avvikelse från § 25 st. 6 får göras upp till 150 timmar/kalenderår 
genom överenskommelse mellan företag och lokal facklig 
organisation. Vid avvikelse från § 25 st. 6 ska särskilt beaktas 
hälsa och säkerhet, exempelvis möjlighet till återhämtning för 
den enskilde individen.
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Kap.	3	Lönebestämmelser		§2	

§ 2 Fastställande av lön
De lokala parterna förhandlar om yrkeslön och personliga lönedelar
utifrån riktlinjerna i kap. 21 § 1. Den därefter fastställda lönen be-
nämns utgående lön.
För företag eller del av företag som övergått till företagsvis 
lönebild- ning enligt reglerna i kap. 21 får halva höjningen av 
utgående lön fördelas individuellt.
Utgående lön får inte understiga grundlön. Grundlön är lägsta lön 
enligt detta avtal.
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Kap.	3	Lönebestämmelser		§9
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Särskilda lönetillägg och kompensation
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§ 10 Ersättning för övertid, tillägg för skift- och förskjuten arbetstid samt obekväm arbetstid
Övertidsarbete kompenseras antingen med pengar (övertidsersättning) eller – om
medarbetaren så önskar och företaget efter samråd med medarbetaren finner att så kan ske
utan olägenhet för verk- samheten vid företaget – med ledig tid (kompensationsledighet).
Övertidsersättningen och tilläggen för skift-, förskjuten arbetstid samt obekväm arbetstid (OB-
tid) beräknas på individuell utgående lön och inkluderar semesterlön.

a) Övertidsersättning - För övertidsarbete från helgfri måndag kl. 06.00 till helgfri fredag kl. 19.00
utges ersättning per övertidstimme med: månadslönen/106
För övertidsarbete på lördag och söndag samt helgdag Från kl. 19.00 på fredag till kl. 06.00 på
måndag eller helgdag och i kap. 2 § 2 st. 2 angiven fridag från kl. 17.30 dagen före helgdag 
eller ovan angiven fridag till kl. 06.00 påföljande vardag utges ersättning per övertidstimme
med: månadslönen/77
Tilläggen enligt punkterna i § 10 kan inte kombineras.



Lönebestämmelser,	kap.	3,	
Särskilda lönetillägg och kompensation

2017-05-10 66

§ 10 Ersättning för övertid, tillägg för skift- och förskjuten arbetstid samt obekväm arbetstid
b) Tillägg för skiftarbetstid

Tillägg för För skiftarbetstid förlagd till annan tid än kl. 06.00–17.30 helgfri måndag–helgfri fredag utges ett tillägg per
timme med:
Måndag–torsdag kl. 17.30–22.00, fredag 17.30 – 19.00 samt måndag–fredag kl. 05.00–06.00: Månadslönen/616
Måndag–torsdag kl. 22.00 till påföljande dag kl. 05.00: månadslönen/280
Fredag kväll, lördag och söndag samt helgdag från kl. 19.00 på fredag till kl. 05.00 på måndag eller helgdag och kap. 2 §
2 st. 2 angiven fridag från ordinarie dagarbetstidens slut till kl. 05.00 påföljande vardag: månadslönen/154

c) förskjuten arbetstid
För arbeten utanför ordinarie dagarbetstid från helgfri måndag– helgfri fredag utges ett tillägg per timme med:
Månadslönen/616

d) Tillägg för obekväm arbetstid
För ordinarie arbetstid förlagd till annan tid än kl. 06.00–17.30 helgfri måndag–helgfri fredag utges OB-ersättning per
timme med:
• Måndag–torsdag kl. 17.30–22.00, fredag 17.30 – 19.00 samt Måndag–fredag kl. 05.00–06.00 månadslönen/616
• Måndag–torsdag kl. 22.00 till påföljande dag kl. 05.00: månadslönen/280
• Fredag kväll, lördag och söndag från kl. 19.00 på fredag till kl. 05.00 på måndag eller helgdag och i kap. 2 § 2 st. 2

angiven fridag från ordinarie dagarbetstidens slut till kl. 05.00 påföljande vardag: Månadslönen/154
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Särskilda lönetillägg och kompensation
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§ 11 Kompensationsledighet	för	övertidsarbete
Om	medarbetaren	önskar	och	företaget	finner	att	det	kan	ske	utan	olägenhet	för	verksamheten	kan	
övertidsarbete	kompenseras	med	kompensationsledighet.
Sådan	ledighet	utgör	för	övertid	på	vardag,	1,5	x	antalet	övertids- timmar.	För	övertid	på	sön- och	
helgdag	samt	i	kap.	2	§ 2	st.	2	angiven	fridag,	2,0	x	antalet	övertidstimmar.
Vid	beläggningsarbete,	då	den	säsonganställde	medarbetaren	och	företaget	träffar	
överenskommelse	om	att	förlägga	kompensations- ledighet	i	direkt	anslutning	till	säsongavslutning	
eller	annan	tidsperiod	under	ordinarie	säsonguppehåll,	är	multiplikatorn	för	övertid	på	vardagar	1,7.
Vid	kompensationsledighet	görs	inget	löneavdrag	för	månadsavlönade.	Timavlönade	erhåller	sin	
utgående	lön.
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§ 12 Ersättning	vid	beredskapstjänst	Vardagar
Vardagsnätter	från	ordinarie	arbetstidens	slut	till	ordinarie	arbetstidens	början	respektive	till	kl.	06.30	på	lördag	
per	natt	enligt	tabell.
Lördagar	och	söndagar
Från	kl.	06.30	till	kl.	06.30	påföljande	dag	respektive	ordinarie	ar	betstidens	början	på	måndag	per	dygn	enligt	
tabell.
Helgdag	och	fridag
Helgdag	och	i	kap.	2	§ 2	st.	2	angiven	fridag	samt	lördag	och	sön- dag	i	anslutning	härtill	från	kl.	06.30	till	kl.	06.30	
påföljande	dag	respektive	ordinarie	arbetstids	början	påföljande	arbetsdag	enligt	tabell	sida	25-27.
Medarbetare	ska	enligt	arbetstidslagen	beredas	minst	36	timmars	sammanhängande	ledighet	under	varje	period	
om	sju	dagar.	Sådan	veckovila	ska	så	långt	möjligt	förläggas	till	veckoslut	eller,	efter	överenskommelse,	annan	dag.	
Vid	veckovila	förlagd	till	ordinarie	arbetstid	utges	utgående	lön.
Företag	och	enskild	medarbetare	får	träffa	överenskommelse	om	att	veckovila	inte	ska	utläggas.	Härvid	utges	även	
övertidsersättning.
Anmärkning
Om	beredskapstid	avbryts	och	arbete	utförs	utgår	lön	enligt	gällande	avtal.
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Särskilda lönetillägg och kompensation
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Se	även kap.	14	Bergrumsarbete
Ovanstående	nivåer	gäller	för	yrkesarbetare	och	övriga	arbetsta- gare som	fyllt	19	år.	Tillägg	för	
övriga	arbetstagare	som	fyllt	18	men	inte	19	år,	som	fyllt	17	men	inte	18	år	respektive	inte	fyllt	17	år	
utges	med	75,	60	respektive	50	procent	av	ovanstående	belopp.
För	lärlingar	utges	tilläggen	med	ovanstående	belopp	multiplicerat	med	fördelningstalet	i	respektive	
utbildningssteg.
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§ 34  Havandeskapslön
En kvinnlig medarbetare, som är tjänstledig på grund av havandeskap eller barnsbörd, har
rätt till havandeskapslön från arbetsgivaren om hon har varit anställd hos arbetsgivaren
under minst ett år i följd eller två säsonger i följd.
Havandeskapslön utges under två månader.
Om havandeskapsledigheten skulle bli kortare än två månader, utges havandeskapslön
inte för längre tid än ledigheten omfattar.
Havandeskapslön utges med tio procent av utgående lön.
Havandeskapslön utbetalas med halva beloppet när tjänstledigheten börjar och
resterande hälft efter det att medarbetaren återgått i arbete i tre månader efter
tjänstledigheten.
Havandeskapslön utges inte om medarbetaren undantas från föräldrapenning enligt
lagen om allmän försäkring. Om denna förmån har nedsatts ska motsvarande reducering
av havandeskapslön ske.
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Den	av	arbetsgivaren	ersatta	föräldrapenningtillägget	upphörde	1	januari	2014.

Nu	Försäkring	vid	föräldraledighet
Föräldrapenningtillägg	(FPT),	lämnar	kompletterande	ersättning	när	du	är	
föräldraledig	och	får	föräldrapenning	från	Försäkringskassan.	
Föräldrapenningtillägget	kan	betalas	som	längst	tills	barnet	fyller	18	månader	eller	
18	månader	efter	adoptionstillfället.

Mer information och ansökan görs på WWW.AFA.se

https://www.afaforsakring.se/privatperson/forsakring-vid-foraldraledighet-och-graviditet/foraldrapenningtillagg/
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§ 33 Lönegranskning
Lokal facklig organisation äger rätt att på arbetsplats fortlöpande 
granska löneförhållandena och därvid rätt att ta del av 
avlöningslistor. Lokala parter har på dessa grunder överenskomma 
om hur granskningsarbetet lämpligen genomförs.
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§ 41 Utbetalning av lön
Månadslön utbetalas vid ett tillfälle senast den 25:e under varje in-
tjänandemånad.
Övriga ersättningar utbetalas månaden efter intjänandemånaden.
Medarbetaren ska erhålla lönespecifikation i samband med 
avlöningsdagen.
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§ 1
a) Gator och vägar.
b) Skogsbilvägar.
c) All form av beläggningsarbeten inklusive isoleringsarbeten.
d) Trafiklinjemarkering.
e) Järnvägar, spårvägar och tunnelbanor.
f) Mark- och ledningsarbeten.
g) Allt schaktarbete i samband med kabelförläggning.
h) Krossningsverksamhet och tillverkning av beläggningsmaterial.
i) Avtalet omfattar även med ovanstående sammanhängande rengörings-, 

städnings- och andra liknande servicearbeten inklusive 
vintervägunderhållning, liksom bearbetning av återvinnings- och 
restprodukter från verksamheten som omfattas av avtalet.

j) Avtalet omfattar även interna transporter som utförs inom arbetsplatsens 
område enligt punkterna a – i.

Kap.	15	Avtalets	omfattning…	§ 1
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Kap.	15	Avtalets	omfattning…	§ 1

§ 3 Alla mark- och ledningsarbeten omfattas av 
detta avtal med undantag för mark- och 
ledningsarbeten inom tomtmark, d.v.s. sådant arbete 
som har ett tidsmässigt samband med ett avgränsat 
anläggnings- eller husbyggnadsobjekt. Sådant arbete 
omfattas av Byggavtalet.
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Kap.	15	Avtalets	omfattning…	§ 1

§ 2 
Vid företag eller del av företag med blandad verksamhet inom 
entreprenadmaskinbranschen dvs. verksamhet inom såväl 
Byggavtalet- som Väg- och Banavtalets tillämpningsområden ska 
huvudsaklighetsprincipen gälla rörande kollektivavtals tillhörighet. 
Detta innebär att alla maskin- och bilförare som är sysselsatta 
inom samma företagsenhet ska vid blandad verksamhet vara 
bundna av samma kollektivavtal. För bedömningen av 
avtalstillhörigheten ska företaget och berörd facklig lokal 
organisation inom Byggnads och Seko vartannat år göra en 
gemensam genomgång av företagets blandade verksamhet.
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Kap.4	Resebestämmelser

Dagliga	resor
§ 1 Reskostnadsersättning vid dagliga resor
Vid dagliga resor mellan medarbetarens fasta bostad och arbetsplatsen 
utom arbetstiden utges reskostnadsersättning på ett minsta avstånd från 
bostaden om två km enkel resväg. Rätt till ersättning föreligger upp till 120 
km enkel resväg.
Reskostnadsersättning utges vid körning med egen bil med 1,85 kr/ km 
resväg.
§ 2 Vid resa med annat färdmedel än egen bil
Ersättning utges för styrkta kostnader för allmänna färdmedel eller av 
skatteverket godkända schablonbelopp för andra fordon upp till ett högsta 
belopp om 1,85 kr/km.
Anmärkning
Enligt skatteverkets regler godkänns ett schablonbelopp om 1/20 av värdet för ett periodkort (månadskort) per dag som 
avdragsgill kostnad för kollektiva färdmedel.
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Kap.4	Resebestämmelser

Dagliga	resor
§ 3 Vid	samåkning	i	bil
Vid	passagerasamåkning	får	arbetstagare	samåkningsersättning	för	resväg	mellan	
respektive	arbetstagares	bostad	och	arbetsplatsen.	Arbetsgivaren	och	berörda	
arbetstagare	kan	träffa	särskild	överenskommelse	om	annan	färdsträcka	än	resväg.
Föraren	erhåller	ersättning	enligt	§ 1	ovan	samt	därutöver	samåkningsersättning	för	
resväg	mellan	respektive	passagerares	bostad	och	arbetsplatsen	för	varje	i	fordonet	
medföljande	passagerare	med	0,60	kr/km.
Varje	medföljande	passagerare	erhåller	samåkningsersättning	för	resväg	mellan	
passagerarens	bostad	och	arbetsplatsen	med	0,60	kr/km.
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Kap.4	Resebestämmelser

Dagliga	resor
§ 4 Färdmedel	m.m.	som	tillhandahålls	av	arbetsgivaren
För	resväg,	där	arbetsgivaren	tillhandahåller	färdmedel,	eller	om	reskostnaden	
ersätts	av	arbetsgivaren	på	annat	sätt	utges	ingen	ersättning.
Ersättning	för	resväg	tur	och	retur	mellan	bostaden	och	den	plats	där	det	av	
arbetsgivaren	tillhandahållna	fordonet	avhämtar	arbetstagaren	utges	med	1,85	
kr/km.
Kvalifikationsgränsen	om	2	km	i	§ 1	gäller	inte.



2017-05-10 80

Kap.4	Resebestämmelser

Arbete	med	övernattning
§ 5 Traktamente	eller	fri	kost	och	logi
Vid	arbete	på	ort	- förrättningsort	– som	är	belägen	minst	70	km	enkel	resväg	från	
bostaden	erhåller	medarbetare,	vid	övernattning,	traktamente	eller	fri	kost	
respektive	fri	logi.	>>
Arbetsgivare	ska	samråda	med	medarbetare	innan	arbetet	påbörjas	på	
förrättningsorten	för	att	undersöka	förutsättningarna	för	arbetet	på	förrättningsorten	
med	en	gemensam	målsättning	om	att	finna	lösningar	som	säkerställer	ett	
ändamålsenligt	och	godtagbart	boende.	>>
Om	överenskommelse	träffas	med	arbetsgivare	att	denne	tillhandahåller	logi	enligt	§
11	ska	login	som	erbjuds	vara	av	ändamålsenlig	och	godtagbar	standard.	Varje	
medarbetare	har	rätt	till	goda	toalett- och	duschmöjligheter.	När	flera	medarbetare	
bor	på	samma	förläggning	ska	minst	ett	gemensamhetsutrymme	finnas	samt	mat-
lagningsmöjligheter och	kylskåp.	(SLUT)
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Kap.4	Resebestämmelser

Arbete	med	övernattning
§ 6	Olika	boendeformer	som	arbetsgivare	kan	tillhandahålla	Utgångspunkten	för	alla	boendeformer	är	att	
arbetstagare	ska	ha	rätt	till	eget	sovrum	om	ingen	annan	överenskommelse	träffas.	Arbetsgivare	och	
arbetstagare	kan	komma	överens	om	det	närmare	innehållet	i	boendet.	Ingångna	avtal	mellan	arbetsgivare	
och	arbetstagare,	som	avviker	från	och	strider	mot	parternas	syfte	med	vad	som	avses	med	”ändamålsenligt	
och	godtagbart	boende”,	kan	dock	förklaras	vara	ogiltiga.	>>
Nedan	framgår	parternas	syn	på	vad	som	avses	med	ett	”ändamålsenligt	och	godtagbart”	boende:
Hotell:	Denna	boendeform	ryms	inom	vad	som	normalt	kan	anses	vara	av	tillfredställande	standard	med	de	
förhållanden	som	råder	i	Sverige.	>>
Vandrarhem:	Boende	som	erbjuds	ska	som	utgångspunkt	tillhöra	någon	av	de	turistorganisationer	(STF	eller	
motsvarande	standard)	som	finns	i	Sverige.	Boendealternativ	för	enkelrum	ska	finnas	och	i	övrigt	bör	krav	på	
enskildhet	eftersträvas.	>>
Husvagn:	Om	husvagn	tillhandahålls	av	arbetsgivaren	fordras	dessutom	att	boendet	kompletteras	av	
närliggande	och	goda	toalett- och	duschmöjligheter	samt	minst	ett	gemensamhetsutrymme.	En	husvagn	som	
tillhandahålls	ska	som	utgångspunkt	inte	vara	äldre	än	tio	år	om	inte	arbetsgivare	och	arbetstagare	enas	om	
ett	särskilt	avsteg.	(fortsätt) >>
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Kap.4	Resebestämmelser

Arbete	med	övernattning
§ 6	(Fortsättning)
Lägenhet:	Om	arbetsgivaren	hyr	lägenhet	ska	standarden	vara	av	sådan	beskaffenhet	och	
omfattning	att	tillgången	till	dusch,	toalett	och	matlagning	fungerar	och	inte	försvåras	genom	ett	
för	stort	antal	användare	av	lägenheten.	>>
Övrigt	boende:	Andra	användningsområden	än	permanentboende,	t.ex.	kontor	som	anpassas,	
kan	vara	godtagbara,	under	förutsättning	att	goda	toalett- och	duschmöjligheter	finns	samt	
matlagningsmöjligheter.	Även	boende	i	campingstugor	och	fjällstugor	som	inte	är	avsedda	för	
permanent	boende	anses	utgöra	godtagbar	standard	under	förutsättning	att	kollektivavtalets	
angivna	premisser	är	för	handen.	>>
Anmärkning:
Standarden	på	samtliga	boendeformer	enligt	ovan	ska	vara	av	sådan	beskaffenhet	och	omfattning	att	tillgången	till	dusch- och	
toalettmöjligheter	inte	försvåras	genom	ett	för	stort	antal	användare	av	anläggningen.	Minst	ett	våtrum/toalett	per	tre	
arbetstagare	om	inte	särskild	avvikelse	mellan	arbetsgivare	och	arbetstagare	träffas.	För	de	boendeformer	där	frukost	inte	
tillhandahålles	ska	matlagningsmöjligheter	och	kylskåp	finnas. (SLUT)
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Kap.4	Resebestämmelser

Arbete	med	övernattning
§ 7 Förrättningstillägg
Medarbetare,	som	innan	arbetet	påbörjas	på	förrättningsorten	framför	önskemål	enligt	ovan	till	
arbetsgivare	att	denne	tillhandahåller	logi	enligt	ovan,	är	när	förutsättningar	saknas	för	att	träffa	
sådan	överenskommelse	med	arbetsgivare,	istället	berättigad	till	förrättningstillägg.	
Medarbetare	erhåller	likaså	förrättningstillägg	om	arbetsgivare	avstår	från	möjlighet	att	
samråda	enligt	ovan.	>>
Förrättningstillägg	utges,	om	rätt	till	traktamente	föreligger,	med	35	procent	av	
traktamentsbelopp	enligt	§ 8,	för	varje	dag	då	medarbetare	utfört	arbete	under	de	första	90	
kalenderdagarna	på	förrättningsorten.	Efter	90	kalenderdagar	på	förrättningsorten	utges	
förrättningstillägg	till	berörd	medarbetare	enligt	samma	förutsättningar	med	20	procent	av	
traktamentsbeloppet.	Rätt	till	förrättningstillägg	för	medarbetare	upphör	därefter	enligt	
reglerna	i	§ 10.	(SLUT)
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Kap.4	Resebestämmelser

Arbete	med	övernattning
§ 12 Påbörjande	och	avslutande	av	förrättning
För	resor	i	samband	med	första	inställelse	vid	och	avflyttning	från	förrättningsorten	utges	
reskostnadsersättning	beräknad	enligt	§§ 1-4.	Ersättning	utges	i	dessa	fall	för	faktisk	resväg	utan	begränsning.	
Ersättning	utges	dessutom	under	resdag	enligt	nedan	för	den	tid,	som	erfordras	för	resan,	dock	högst	för	så	
många	timmar,	som	mot- svarar	den	ordinarie	arbetstiden	för	resdagen	jämte	ytterligare	fyra	timmar	– i	
förekommande	fall	minskat	med	samma	dag	arbetade	timmar.
Vid	resa	på	sön- och	helgdagar	samt	fridagar	utges	ersättning	för	högst	12	timmars	resa	per	dygn.
Påbörjas	vid	första	inställelse	resa	till	förrättningsorten	senare	än	kl.	12	eller	avslutas	hemresa	vid	avflyttning	
från	förrättningsorten	före	kl.	19,	utges	halvt	traktamente	för	den	dagen.

§ 13 Restidsersättning	för	månadsavlönade
• för	restid	under	ordinarie	arbetstid	utges	ersättning	med	bibehållen	lön.
• för	restid	utanför	ordinarie	arbetstid	utges	ersättning	per	timme	med

80%	x	månadslönen	x	12	
veckoarbetstiden	x	52

Ersättningen	får	dock	inte	understiga	grundlön.
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Kap.5	Allmänna	förhållningsregler

Information	om	arbetsplats
§ 1 Information	om	arbetsplats	– (Allmän	löpande	information)
Företag	ska	på	lämpligt	sätt	informera	medarbetare,	som	ska	vara	verksamma	på	arbetsplatsen,	
om	arbetets	omfattning,	vilka	arbeten	som	ska	utföras	av	sido- och	underentreprenörer,	
löneform,	skyddsföreskrifter,	arbetstid,	raster	samt	i	övrigt	sådant	som	är	viktigt	att	känna	till	
om	arbetsplatsen.

Information	vid	nyanställning	enligt	Anställningsskydd	kap.6	§ 5	b)
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Kap.5	Allmänna	förhållningsregler

Information	om	arbetsplats
Vi	nyanställning	mer	än	en	månad	ska	information	innehålla	följande	uppgifter:
Arbetsgivaren	och	arbetstagarens	namn	och	adress,	anställningens	tillträdesdag	samt	arbetsplatsen.	>>
Arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning.	>>
Om	anställningen	gäller	tillsvidare	eller	för	begränsad	tid	eller	om	den	är	en	provanställning	samt	>>
vid	anställning	tillsvidare:	de	uppsägningstider	som	gäller	,>>
vid	anställning	för	begränsad	tid:	anställningens	slutdag,	eller	de	förutsättningar	som	gäller	för	att	
anställningen	ska	upphöra,	>>
vid	provanställning:	prövotidens längd.	>>
Begynnelselön,	andra	löneförmåner	och	hur	ofta	lönen	ska	betalas	ut.	>>
Längden	på	arbetstagarens	betalda	semester	och	längden	på	arbetstagarens	normala	arbetsdag	eller	
arbetsvecka.	>>
Tillämpligt kollektivavtal.	>>
Härutöver	bör	arbetsgivaren	vid	nyanställning	informera	om	före	tagshälsovård,	arbetsmiljöorganisation,	
AMF-försäkringar	och	allmänna	ordningsregler	exempelvis	arbetstid	och	frånvaro.		(SLUT)



2017-05-10 87

Kap.5	Allmänna	förhållningsregler

§ 4 Personlig	skyddsutrustning	och	arbetskläder
Företaget	tillhandahåller	lämpliga	arbetskläder	och	personlig	skyddsutrustning	för	arbetets	utförande.
För	arbete	vid	högspänning	ska	arbetsgivaren	tillhandahålla	plagg	under	överdragskläderna	i	de	fall	som	
riskbedömningar	visar	att	det	behövs	särskilda	underkläder.
§ 5 Skyddsskor
Till	medarbetare	bekostar	företaget,	om	det	inte	är	uppenbart	obehövligt,	ett	par	skyddsskor	med	
spiktrampskydd	och	skyddståhätta	per	tolvmånadersperiod.
Vid	arbete	där	slitage	eller	skadlig	påverkan	gör	att	skyddsskorna	inte	längre	fyller	sin	funktion	som	skyddsskor	
äger	medarbetare	rätt	att	i	utbyte	mot	dessa	i	stället	erhålla	ett	par	andra	utan	kostnad,	varvid	ny	
tolvmånadersperiod	påbörjas.
Medarbetare	har	för	det	fall	behov	uppkommer	av	ytterligare	skyddsskor	men	av	annan	typ	rätt	att	för	inköp	av	
sådana	av	företaget	erhålla	bidrag	med	50%	av	priset.	Företaget	har	rätt	att	anvisa	inköpsställe.
Med	skyddsskor	menas	skor,	kängor	och	stövlar	försedda	med	spiktrampskydd	och	skyddståhätta.
Anmärkning	till	§§ 4-5
Beträffande	lämplig	personlig	skyddsutrustning	hänvisas	till	arbetsmiljölagen	och	föreskrifter	som	utfärdats	av	Arbetsmiljöverket.

§ 6 Fria	överdragskläder
Medarbetare	har	rätt	att	utan	kostnad	av	företaget	erhålla	en	omgång	överdragskläder	för	varje	påbörjad	
anställningsperiod	om	tolv	månader.	Detta	gäller	under	förutsättning	att	anställningen	avses	pågå	minst	tre	
månader.	Med	överdragskläder	menas	hängselbyxa/midjebyxa	med	blus	eller	overall.
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Kap.5	Allmänna	förhållningsregler

§ 11 Klimatanläggningar	i	entreprenadmaskiner
Maskin	inom	maskingrupperna	hjullastare,	grävmaskiner	(band	och	hjul),	grävlastare,	
teleskoptruckar	och	dumprar	med	maskin	vikt	över	2	ton,	ska	vara	försedd	med	
klimatanläggning	om	detta	är	tekniskt	möjligt.
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Kap.	Anställningsavtal

§ 27	b)	(sammanfattning)
…………	Innan arbetsgivare tillämpar säsongsanställning ska	förhandling	enligt	MBL	11–
14	§§ ske.
Ny	förhandlingsskyldighet	föreligger	om	förhållandena	för	säsongsarbetets	bedrivande	
väsentligen	ändrats.	Förhandling	ska	genomföras	för	varje	verksamhetsområde	
(motsvarande)	för	sig.
Syftet	med	förhandlingen	är	att	gemensamt	undersöka	förutsättningarna	för	att	
använda	överenskommelsen	om	Tillsvidareanställning	vid	säsongsbetonat	arbete,	kap.	
24.	Förhandling	sker	med	lokal	facklig	organisation.
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Kap.	2	Arbetstid	och	återhämtning §§25
§ 25 Övertidsarbete
När arbetet av särskilda skäl så kräver, kan arbete utföras utöver den ordinarie 
arbetstiden. Innan sådant övertidsarbete utförs ska överenskommelse träffas mellan 
arbetsledning och berörd medarbetare. Kortvarigt övertidsarbete av tillfällig natur kan 
utföras utan sådan överenskommelse.
Övertidsarbete får inte vägras, där fara skulle hota person eller egendom.
Med övertid förstås sådan arbetstid som under begränsningsperioden överstiger den för 
medarbetaren dagliga arbetstiden enligt § 6, eller motsvarande avtalad 
begränsningsperiod.
Tid som åtgår för att utföra förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten, 
betraktas inte som övertidsarbete enligt st. 6.
Vid beräkning av övertid ska kompensationsledighet eller annan ledighet som förläggs 
till medarbetarens ordinarie arbetstid likställas med fullgjord ordinarie arbetstid.
Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar 
under en kalendermånad, dock med högst 200 timmar under ett kalenderår.
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Kap.	3	Lönebestämmelser
§ 24			Timavlönade
För	nyårsdagen,	trettondagen,	långfredagen,	annandag	påsk,	1	maj,	Kristi	Himmelsfärds	dag,	nationaldagen,	
midsommarafton,	julafton,	juldagen,	annandag	jul	och	nyårsafton,	som	infaller	på	en	vardag	(måndag–fredag),	
utges	helglön.

Helglönen	är	åtta	timmar	x	grundlön	enligt	§§ 4-8.	Om	den	ordinarie	arbetstiden	avviker	från	åtta	timmar	justeras	
timfaktorn i	motsvarande	grad.

Helglön	utges	under	förutsättning	att	den	anställde	för	arbetsgivarens	räkning	arbetat	för	honom	gällande	full	
arbetstid	närmast	före	och	efter	helgdagen,	s.k.	kontaktdag.

Med	arbetad tid jämställs:

• Sjukdom under	arbetsgivarperioden

• Uttryckligen beviljad ledighet

• Överenskommen inarbetad tid

• Semester
• Permittering	under	de	fyra	första	veckorna	av	permitteringstiden
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§ 41 Utbetalning	av	lön
Månadslön	utbetalas	vid	ett	tillfälle	senast	den	25:e	under	varje	
intjänandemånad.
Övriga	ersättningar	utbetalas	månaden	efter	intjänandemånaden.
Medarbetaren	ska	erhålla	lönespecifikation	i	samband	med	
avlöningsdagen.
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Uppsägningstid
§ 13	För	både	arbetsgivare	och	arbetstagare	gäller	en	minsta	uppsägningstid	av	en	månad.
Arbetstagaren	har	rätt	till	en	uppsägningstid	av…
• två	månader,	om	den	sammanlagda	anställningstiden	hos	ar- betsgivaren	är	minst	två	år,	men	kortare	än	fyra	år,
• tre	månader,	om	den	sammanlagda	anställningstiden	är	minst	fyra	år	men	kortare	än	sex	år,
• fyra	månader,	om	den	sammanlagda	anställningstiden	är	minst	sex	år,	men	kortare	än	åtta	år,
• fem	månader,	om	den	sammanlagda	anställningstiden	är	minst	åtta	år,	men	kortare	än	tio	år,	och
• sex	månader,	om	den	sammanlagda	anställningstiden	är	minst	10	år.

Om	en	arbetstagare	som	är	föräldraledig	enligt	§§ 4	eller	5	föräldraledighetslagen	sägs	upp	på	grund	av	arbetsbrist,	
börjar	uppsägningstiden	löpa	när	arbetstagaren	helt	eller	delvis	återupptar	arbetet	eller,	enligt	den	anmälan	om	
föräldraledighet	som	gäller	när	uppsägningen	sker,	när	arbetstagaren	skulle	ha	återupptagit	sitt	arbete.
Anmärkning
Den	dag,	då	uppsägningen	sker,	inräknas inte	i	uppsägningstiden.
Part,	som	vill	åberopa	att	uppsägning	skett,	ska	kunna	bevisa	detta	skriftligen	eller	på	annat	sätt.
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§ 10 Uppsägning	från	arbetsgivarens	sida	ska	vara	skriftlig.
I	uppsägningsbeskedet	ska	arbetsgivaren	ange		vad		arbetstagaren	ska	iaktta	för	det	fall	att	arbetstagaren	vill	göra	
gällande	att	uppsägningen	är	ogiltig	eller	yrka	skadestånd	med	anledning	av	uppsägningen.	I	beskedet	ska	vidare	
anges	om	arbetstagaren	har	företrädesrätt	till	återanställning	eller	inte.	Har	arbetstagaren	företrädesrätt	och	krävs	
det	anmälan	för	att	företrädesrätten	ska	kunna	göras	gällande,	ska	det	också	anges.

Anställnings	och	uppsägningsblanketter	se	www.seko.se/Branscher/Vag-och-ban/Foretag/

http://www.seko.se/Branscher/Vag-och-ban/Foretag/
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§ 12	För	att	arbetsgivaren	ska	kunna	införa	ett	elektroniskt	övervakningssystem	som	kan	påverka	en	arbetstagares	
personliga	integritet	krävs	att	detta	sker	i	överensstämmelse	med	personuppgiftslagen.	Behandlingen	måste	vara	
sakligt	motiverad	i	verksamheten	och	får	inte	utföras	på	ett	alltför	närgånget	eller	omfattande	sätt.
• Vid	val	mellan	olika	elektroniska	övervakningssystem	ska	arbetsgivaren	välja	det	alternativ	som	innebär	minst	

ingrepp	i	arbetstagarens	integritet.
• Vid	införande	av	nya	elektroniska	övervakningssystem	t.ex.	GPS	eller	liknande,	eller	väsentlig	förändring	av	syftet	

med	ett	sådant	system	har	arbetsgivaren	förhandlingsskyldighet	enligt	11	§ MBLmed	lokal	facklig	organisation.
• Vid	förhandlingen	ska	parterna	bland	annat	behandla,	

• ändamålet	med	kontrollen,	
• vad	informationen	ska	användas	till,	
• hur	kontrollen	ska	gå	till,	
• vem	som	ska	ha	tillgång	till	den	information	som	samlats	in,	
• vilka	gallringstider	som	ska	tillämpas	och	hur	arbetstagarna	ska	informeras	om	insamlingen.

• Arbetsgivaren	ska	på	arbetstagarpartens	begäran	vid	förhandlingen	skriftligen	ange	vilket	ändamål	kontrollen	
eller	övervakningsåtgärden	vidtas.	Uppgifter	som	har	samlats	in	för	vissa	ändamål	får	inte	senare	användas	för	
andra,	oförenliga	ändamål.

§ 13 Kontroller	i	avsikt	att	upptäcka	alkohol- och	drogmissbruk	hos	medarbetare	ska	genomföras	på	ett	sätt	som	inte	
medför	kränkning	av	den	personliga	integriteten.	Provtagningen	ska	ske	väl	avskilt	för	varje	medarbetare	och	resultat	
av	sådana	kontroller	ska	behandlas	konfidentiellt.
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§ 7 Ersättning	för	förarkort	avsedda	att	användas	i	digitala	färdskrivare
Arbetsgivaren	ersätter	medarbetarens	kostnad	för	förarkort,	om	denna	har	till	arbetsuppgift	att	framföra	fordon	utrustat	med	digital	
färdskrivare.	I	de	fall	förarkort	går	sönder,	tappas	bort,	stjäls	eller	förloras	på	annat	sätt	är	den	anställde	skyldig	att	snarast	ersätta	kortet	
med	ett	nytt,	på	egen	bekostnad.

Ersättning	för	bortkomna	eller	skadade	verktyg	och	kläder
§ 8 Verktyg	och	andra	hjälpmedel
Företaget	ersätter	för	arbetets	utförande	erforderliga	verktyg	och	andra	hjälpmedel	som	medarbetaren	efter	överenskommelse	
tillhandahållit	och	som	på	arbetsplatsen	bortkommit	respektive	skadats	vid	inbrott	utom	arbetstid	eller	genom	eldsvåda.
Ersättning	sker	med	anskaffningsvärdet.	Företaget	har	rätt	att	anvisa	inköpsställe.

§ 9 Arbetskläder
Förutsättningarna	för	att	ersättning	ska	utges	är	de	samma	som	under	§ 8	ovan.
Ersättning	för	arbetskläder	– exklusive	fria	överdragskläder	– utges	med	85%	av	anskaffningsvärdet	och	är	maximerad	till	1000	kronor.

§ 10 Personliga	kläder
Ersättning	utges	för	personliga	kläder	som	skadats	vid	eldsvåda	under	arbetstiden.	Ersättningsnivån	är	samma	som	för	arbetskläder.
Anmärkning	till	§§ 8-10
Medarbetare	ska	för	rätt	till	ersättning	iaktta	allmänna	aktsamhetskrav.	Bortkomna	eller	förstörda	kläder	ska	i	första	hand	ersättas	
genom	arbetstagarens	hemförsäkring.


