
         PROTOKOLL 

 
 
Bransch   Almega Tjänsteförbunden bransch Spel, avtals-

område Internationella kasinon 
 
Ärende  Förhandlingar om allmänna villkor och löner för 

anställda inom avtalsområdet för Internationella 
kasinon för tiden 2004-04-01—2007-09-30 

 
Parter  Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spel 
    Hotell- och RestaurangFacket (HRF) 
    Tjänstemannaförbundet HTF (HTF) 
    CivilingenjörsFörbundet (CF) 
 
Tid   2004-04-19, 2004-05-10—11, 2004-06-15—16, 

2004-08-30—31  
 
Plats   Almegas lokaler i Stockholm 
 
Närvarande för Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spel  
    Åsa Ramel, ordförande  
    Gunnar Järsjö, vid protokollet 
    Cecilia Söderström 
    Thomas Nyström 
  
    Hotell- och Restaurangfacket 
    Ewa Silfverberg Liljeros 
    Dan Fransson 
    Cecilia Lundberg 
    Lena Rydfjäll 
    Elin Sundin 
    Gursu Öncu 
 
    Tjänstemannaförbundet HTF 
    Eva Claeson 
    Bo Drewsäter 
    Carina Andersson 
    Helén Molin 
    Daniel Olivecrona 
    Ilona Chrusander-Westin 
 
    CivilingenjörsFörbundet 
    Jan Bergström 
  
Justeringsmän  Ewa Silfverberg-Liljeros, Eva Claeson,  
    Jan Bergström, Åsa Ramel  
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§ 1  Parterna träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställ-
ningsvillkor för perioden 1 april 2004 t o m 30 september 2007. 

 
§ 2  Parterna träffar överenskommelse om ändringar i branschavtalet 

om allmänna anställningsvillkor m m enligt bilaga 1. 
 
§ 3   Parterna är överens om vikten av kontinuerlig kompetensut-

veckling för samtliga anställda i enlighet med bilaga 2.  
 
§ 4  Parterna noterar att schemaläggningsfrågor främst utläggning 

av raster varit föremål för diskussioner mellan parterna. De 
centrala parterna ska senast den 31 december 2004 ha analyse-
rat och utrett rastförläggningen vid varje kasino. Om parterna 
konstaterar att vissa tjänster och/eller arbetspass inte kan ta/får 
rast ska måltidsuppehåll tillämpas.  

 
   Parterna konstaterar att regler finns i lag och kollektivavtalet 

och att dessa ska följas. 
 
§ 5   Almega Tjänsteförbunden och HRF ska under hösten 2004 bistå 

Casino Cosmopol för att utveckla bra administrativa rutiner för 
vikariat och tillfällig arbetstopp för att begränsa användningen 
av extra anställning. 

 
§ 6  Parterna är överens om att HRF respektive HTF/CF utgör skilda 

turordningskretsar. 
 
§ 7  Almega Tjänsteförbunden och HRF är överens om att före 

2005-12-31 utreda och göra en konsekvensanalys av nuvarande 
pensionsavtal och alternativa lösningar. 

 
§ 8  Parterna noterar att de är ense om att inleda ett djupare samar-

bete inom arbetsmiljöområdet. Parterna ska bilda en egen 
grupp eller utreda om parterna ska samarbeta med någon annan 
grupp med samma ändamål inom Almega-sfären. 

 
§ 9  Mellan Almega branschstyrelse Spel träffas i samband härmed 

även löneavtal avseende internationella kasinon med respektive 
arbetstagarpart enligt bilaga A för HRF, bilaga B för HTF och 
bilaga C för CF. 
  

§ 10  Parterna noterar att de lokala parterna i anslutning till detta av-
tal träffat överenskommelse om att använda viss del av respek-
tive års löneutrymme till en arbetstidsförkortning för de som har 
schemalagt nattarbete, bilaga A 1, B 1 och C 1. 
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§ 11   Mot bakgrund av oklarheter och ytterligare aviserade föränd-
ringar av Sjuklönelagen, och förändringar av arbetstidslagsstift-
ningen vilket kan komma att innebära ytterligare försämringar 
för de anställda och/eller ökade kostnader för företagen, äger 
endera parten rätt att säga upp avtalet att utlöpa tre månader in-
nan eventuellt lagförslag träder ikraft. Uppsägningen kan endast 
ske mot denna bakgrund. 

 
§ 12   Parterna är överens om att göra en övergripande analys av vad 

den förändrade pensionsåldern till 67 år får för konsekvenser 
för olika avtalsregler. 

 
§ 13   Överenskommelsen är preliminär i avvaktan på HRFs formella 

antagande. 
    

 
Vid protokollet 

 
  
   Gunnar Järsjö 
 
   Justeras 
 
  
 
   Ewa Silfverberg-Liljeros      Åsa Ramel 
 
 
 
   Jan Bergström           Eva Claeson  
 
 
 


