
                       PROTOKOLL 

Förbund                        Almega Tjänsteförbunden, bransch Almega   
        Fastighetsarbetsgivarna 
 
Ärende                          Avtal om löner och anställningsvillkor 1 juni 

2007 – 31 maj 2010 
 
Parter                             Almega Fastighetsarbetsgivarna 
                                       Sveriges Ingenjörer 
 
Tid  2007-04-18, 2007-04-24, 2007- 04-25, 

 2007-05-21 och 2007-05-22  
 
Plats                               Stockholm 
 
Närvarande för              Arbetsgivarparten 
                                      Claes Hedlund, ordförande 
                                      Barbro Ek 
                                      Ulf Ö Andersson 
                                      Per Blomberg, vid protokollet 
                                      Hans-Olof Lund 
                                      Ingemar Bergander 
                                      Anders Fransson 
                                      Anders Rubensson 
                                      Bengt Jildmalm 
                                      Jan-Åke Stenström 
                                      Jan Ellström 
                                      Anneli Gardelius 
                                            
                                      Arbetstagarparten 
                                      Elisabet Ohlsson 
                                        
                                      Justeringsmän 
                                      Claes Hedlund 
                                      Elisabet Ohlsson  
                                                                                                                      
 
§ 1                                 Förhandlingens syfte är att träffa 

överenskommelse om löner och allmänna 
anställningsvillkor för tiden efter den 31 maj 
2007. 

 
§ 2                                 Parterna träffar överenskommelse om 

lönebildning för tiden 1 juni 2007 - 31 maj 2010 
enligt bilaga 1.  

 
§ 3                                 Det avtal om allmänna anställningsvillkor som 

gäller mellan parterna fram till och med den 31 
maj 2007 ska gälla från och med den 1 juni 2007 
till och med den 31 maj 2010 med de ändringar 
som framgår av bilaga 2. 



 
§ 4                                 Arbetsmiljö 

Parterna är ense om att inleda ett djupare 
samarbete inom arbetsmiljöområdet. Riktlinjerna 
för detta framgår av bilaga 3 till 
förhandlingsprotokollet.                             

                                    
§ 5                                 Arbetsgrupper 
                                      1. En arbetsgrupp ska under avtalsperioden 

undersöka möjligheterna för en gemensam 
lönestatistik. 
2. Parterna är överens om att ett aktivt arbete ska 
bedrivas lokalt för att undanröja eventuellt 
osakliga löneskillnader gällande män och 
kvinnor i lika eller likartade befattningar. Som ett 
stöd i detta arbete att främja jämställdhet i 
fastighetsbranschen kommer parterna att arbeta i 
en gemensam arbetsgrupp, samt om möjligt ta 
fram ett gemensamt informationsmaterial om 
lönekartläggning.  
3. Under avtalsperioden ska parterna i en 
arbetsgrupp ta fram en gemensam beskrivning av 
löneprocessen och årligen genomföra utvärdering 
av processavtalens tillämpning. Arbetsgruppen 
skall ta initiativ till genomförande av 
partsgemensamma lönekonferenser 

 
§ 6       Utbildningspraktik/handledarutbildning 

Parterna har för avsikt att gemensamt utreda 
frågor om utbildningspraktik och utbildning för 
handledare med mera. Detta bör ske med övriga 
organisationer i fastighetsbranschen och 
Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. 

 
§ 7                                 Arbetstid 
  Parterna är överens om att under avtalsperioden 

gemensamt följa upp tillämpningen av de nya 
arbetstidsreglerna i avtalet. Om parterna finner 
att reglerna bör ändras kan överenskommelse om 
detta träffas från tidigare tidpunkt än 
utlöpningsdagen för detta kollektivavtal. Sådana 
förhandlingar förs under fredsplikt. 

 
 Parterna är vidare överens om att under 

sommaren 2007 gemensamt ta fram exempel på 
hur de nya reglerna om dygns- och veckovila 
skall tillämpas.  

 
 
 
§ 8                                 Uppsägning 



                                      Avtalet gäller från och med den 1 juni 2007 till 
och med den 31 maj 2010. 

 
Om nytt avtal inte har träffats vid giltighetens 
utgång förlängs avtalet med en ömsesidig 
uppsägningstid om sju dagar. 
 
Förtida uppsägning. 
Part äger rätt att senast den 30 november 2008 
säga upp avtalet till upphörande vid utgången av 
den 31 maj 2009. 
 

§ 9                                 Förhandlingen förklarades avslutad. 
 
 
                                      Vid protokollet 
 
 
                                      Per Blomberg 
 
 
                                      Justeras: 
 
                                      Almega          Sveriges 

 Tjänsteförbunden      Ingenjörer 
                                

                                      Bransch Almega       
Fastighetsarbetsgivarna 

                                       
 
 
                                      Claes Hedlund                           Elisabet Ohlsson 
 
 


