
Information om anställningsvillkor  
inom Väg och Anläggning 2019
Den här foldern vänder sig till dig som jobbar med byggande underhåll inom 

väg, järnväg och anläggning i Sverige.

Det företag du arbetar åt har en överenskommelse med fackföreningen 

Seko om vilka villkor som gäller för dig. Det betyder att företaget 

måste följa dessa regler och att de gäller dig.  

Vi ska här försöka beskriva de viktigaste reglerna.

SVENSKA



Anställningsavtal
Det finns ett antal olika sätt som man kan vara anställd i ett företag på:
• Tillsvidareanställning är huvudanställningsform. Det innebär att du är 

fast anställd. Din anställning gäller tills du eller arbetsgivaren säger upp 
anställningen. Om du som anställd vill sluta måste uppsägning ske en månad 
innan anställningen upphör. Om arbetsgivaren ska avsluta anställningen 
är minsta uppsägningstid en månad. Har man varit anställd längre än två 
år har man längre uppsägningstid.

n	 Allmän visstidsanställning innebär att man blir anställd fram till ett visst 
datum. Denna anställningsform ska bekräftas genom ett skriftligt avtal mel-
lan företaget och den anställde.

n	 Säsongsanställning innebär att man blir anställd för en viss säsong. Den-
na anställningsform ska bekräftas genom ett skriftligt avtal mellan företa-
get och den anställde.

n	 Provanställning betyder att man är anställd så att arbetsgivaren och den 
anställde kan pröva om de trivs med varandra. Den kan vara i maximalt sex 
månader. Om anställningen forstätter efter dessa sex månader blir man au-
tomatiskt tillsvidareanställd. Man kan själv avbryta en provanställning när 
som helst.

Inom en månad efter anställningens början ska man få ett anställningsbevis där 
arbetsgivaren skriftligen informerar om de villkor som gäller för anställningen. 
Där ska det finnas följande uppgifter: arbetsgivarens namn och adresser, dina 
namn och adresser, dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning, vilken anställ-
ningsform du har, vilken lön du har, längden på din betalda semester, längden 
på en normal arbetsdag och vecka samt vilket kollektivavtal som är tillämpligt.



Lön
Det finns inga lagar i Sverige som bestämmer den lägsta lön man kan ha. Ar-
betsgivarna och fackföreningarna bestämmer i kollektivavtal vad som gäller. 
Yrkesarbetare inom väg och anläggning ska enligt avtalet tjäna minst 163,50 
kronor i timmen eller 28 444  kronor i månaden. Det är den lägsta lön som av-
talet säger men du får givetvis ha en högre lön.

Det finns två olika löneformer man kan ha som anställd:
n	 Månadslön betyder att du har en fast lön varje månad. Jobbar du obekväm 

tid eller övertid har du rätt till lönetillägg. För dig med månadslön görs om-
räkning till timlön genom att månadslönen divideras med 174.

n	 Timlön betyder att du har lön för hur många timmar du arbetar per månad. 
En helgfri vecka har du lön för 40 timmar ordinarie tid. Du är även berät-
tigad till lön för en ledig helgdag som ligger på en vardag, till exempel mid-
sommarafton som alltid är på en fredag där. Då ska du ha åtta timmar hel-
glön x 163,50 kronor.

Övertid innebär att du jobbar mer ordinarie arbetstid än de normala åtta tim-
mar per dag. Du är inte tvingad att jobba övertid – du kan säga nej till detta. 
Om du jobbar övertid har du rätt till övertidstillägg. Från måndag fram till 
fredag klockan 19.00 är övertidstillägget 64 procent mer i lön för varje tim-
me du jobbar övertid. På helger är det 126 procent mer. Det kan man inte välja 
bort utan avtalet bestämmer nivåerna. Övertid kan sparas till betald ledighet.

OB-tillägg utges utöver ordinarie lön med:
n	 29 procent måndag–torsdag 05.00–06.00 och 17.30–22.00 samt  

fredag 17.30–19.00.
n	 63 procent måndag–torsdag 22.00 till 05.00 påföljande dag.
n	 113 procent fredag kväll 19.00–05.00 måndag.
n	 113 procent från ordinarie dagarbetstidens slut inför helgdag till  

05.00 påföljande vardag.

I alla tillägg ingår semesterersättning.



Är man sjuk ska man alltid anmäla detta till arbetsgivaren. I början av sjuk-
perioden, de första åtta timmarna eller motsvarande 20% av en genomsnittlig 
arbetsvecka, görs ett karensavdrag på din lön. Därefter har du rätt att få sjuk-
lön motsvarande 80 procent av din lön till och med dag 14. Läkarintyg krävs 
efter en veckas sjukdom. Om du är sjuk längre tid än två veckor ska det anmä-
las till försäkringskassan av din arbetsgivare.

Lönespecifikation ska alla ha när lön utbetalas. Där ska alla tillägg och er-
sättningar samt skatteavdrag framgå.

Ersättning för resor med egen bil utges från hemmet till din arbetsplats 
med 18,50 kronor per mil. Åker du med buss eller tåg är det 1/20 del av kost-
naden för ett månadskort per arbetsdag.

Semester räknas från den 1 april till den 31 mars, under den tiden tjänar du 
in 25 dagars betald semester. Har du månadslön får du utöver den under se-
mestern också semesterersättning på 0,8 % av månadslönen per semesterdag. 
Vid timlön är din semesterersättning 13 % på allt du tjänat under semesteråret.

Arbetstidsförkortning: Mellan den 1 april 2018 till den 31 mars 2019 ar-
betar du in tid som du har rätt att ta ut i ledighet vid behov. Den är i nuläget 
34 timmar. Tar du inte ut förkortningen i betald ledighet så ska arbetsgivaren 
betala ut den som lön.

Tänk på följande
n	 Ingen får sälja sitt arbete till sämre villkor än vad avtalet säger.
n	 Om du undrar något över din anställning eller lön kontakta oss på Seko.
n	 Blir du uppsagd eller hemskickad utan att få arbeta kontakta oss direkt.
n	 Som medlem i Seko har du bra försäkringar på fritiden och arbetar du på 

ett företag som har kollektivavtal är du skyddad under arbetstid  
– bli medlem i Seko – www.seko.se

Kontaktuppgifter till Seko
n	 Seko Medlemsservice 0770-45 79 00 sekodirekt@seko.se


