
         PROTOKOLL 

 
Bransch   Almega Tjänsteförbunden bransch Spel, avtals-

område Internationella Kasinon 
 
Ärende  Förhandlingar om allmänna villkor och löner för 

tjänstemän inom avtalsområdet för Internatio-
nella Kasinon för tiden 2007-10-01—2010-06-30 

 
Parter  Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spel 
    Tjänstemannaförbundet HTF t o m 2007-12-31 
    Unionen fr o m 2008-01-01 
    Sveriges Ingenjörer 
 
Tid   2007-11-07, 2007-12-05, 2007-12-14, 2008-03-04, 
    2008-03-05, 2008-03-18 
 
Plats   Almegas lokaler i Stockholm 
 
Närvarande för Almega Tjänsteförbunden branschstyrelse Spel  
    Åsa Ramel  
    Thomas Nyström 
 
    Tjänstemannaförbundet HTF/Unionen 
    Eva Claeson 
    Bo Drewsäter 
    Johanna Johansson 
    Cecilia Lundberg 
    Daniel Olivecrona 
    Stina Ullberg 
 
    Sveriges Ingenjörer 
    Åke Arneving 
  
Justeringsmän Thomas Nyström, Eva Claeson, Åke Arneving 
___________________________________________________________ 
 
§ 1  Parterna träffar kollektivavtal om löner och allmänna anställ-

ningsvillkor för perioden 1 oktober 2007 t o m 30 juni 2010. 
Endera part kan säga upp avtalet för tredje avtalsåret. Sådan 
uppsägning ska ske senast den 31 mars 2009 för att avtalet ska 
upphöra per den 30 juni 2009. 

 
§ 2  Parterna är överens om att det s k Kasinoavtalet mellan Almega 

Tjänsteförbunden och HTF/Sveriges Ingenjörer/HRF upphör att 
gälla mellan parterna per den 30 september 2007.  

 
   Från och med den 1 oktober 2007 ska ett nytt avtal om all-

männa anställningsvillkor gälla för tjänstemän anställda vid 
internationella kasinon. Detta avtal är till sitt innehåll identiskt 
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med det s k Spelavtalet mellan Almega Tjänsteförbunden 
branschstyrelse Spel och HTF/Sveriges Ingenjörer, med 
giltighetstid 2007-07-01—2010-06-30, med de ändringar och 
tillägg som framgår av bilaga 1. 

 
   Parternas gemensamma avsikt är att dessa båda avtal ska slås 

samman till ett avtal vid avtalsrörelsen 2010 med de eventuella 
särbestämmelser som kan behövas inom respektive verksamhet. 

 
§ 3   Parterna träffar löneavtal för perioden 1 oktober 2007 t o m 30 

juni 2010 enligt bilaga 2. 
 
§ 4  Parterna ska följa det partsgemensamma arbete inom 

arbetsmiljöområdet som bedrivs inom Almega-sfären. 
 
§ 5  Parterna noterar att de lokala parterna i anslutning till 2004 års 

avtal träffat överenskommelse om att använda viss del av re-
spektive års löneutrymme till en arbetstidsförkortning för dem 
som har schemalagt nattarbete, bilagorna B 1 och C 1. Avtalen 
löper tills vidare och läggs som en bilagor i det tryckta bransch-
avtalet. 

 
§ 6  Parterna är överens om att tjänsteman som har schemalagt natt-

arbete och som inte givits tillfälle att ta ut rast, ska erhålla över-
tidskompensation. 

 
  
 
Vid protokollet 
 

 
 
   Åsa Ramel 
 
   Justeras 
 
  
 
   Thomas Nyström 
 
 
 
   Eva Claeson              Åke Arneving 
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