
BÖK Fastigheter

Avtal 23



Avtalsförhandlingar på arbetsmarknaden 2023 

⚬ Jan-feb – analys och förklaring av yrkanden

⚬ Mars – börjar förhandlingarna på riktigt

⚬ Löpande avstämningar med branschråd(nu inplanerat 21 mars)



Motparternas yrkanden



Kommunal och Fastighets står bakom LO samordningen 

som lägger fast att:

⚬ löneökningar om 4,4 % med ”knä” på 27 100 kr (vilket innebär att de som tjänar mindre 

än så ska generera till löneutrymmet som om de tjänade 27 100 kr och då tillför 1 192 kr) 

⚬ lägstalönerna höjs med ett krontal som motsvarar 115 % av 1 192 kronor = 1 371 kr

⚬ övriga ersättningar i avtalen höjs med 4,4 %

⚬ avtalsperiodens längd ska vara 12 månader.



Fastighets yrkar dessutom att:

⚬ Införande av arbetstidskonto(arbetstidsförkortning).

⚬Att samtliga anställda inom avtalsområdet ska generera pengar till 

utrymmet.

⚬ Löneökningar ska utgå direkt vid det tillfället övrig lönerevision 

sker.

⚬Ökad procentersättning vid beredskap

⚬ Centralt reglerad friskvård på betald arbetstid.

⚬Ökad semesterersättning
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Kommunal yrkar (i samtliga branscher) att:

⚬ skriftlighetskrav på lönesamtal

⚬ dygnsviloregleringen

⚬ årlig bemanningskartläggning

⚬ bibehållen beredskapsersättning under aktivt arbete

⚬ förstärkt anställningsskydd för anställda med graviditetspenning

⚬ om det inte är möjligt att få sammanhängande ledighet under en period om sju dagar 

(veckovila), ska arbetstagaren i anslutning till fullgjord beredskapstjänstgöring ges ledigt 

en ordinarie arbetsdag i direkt anslutning till beredskapsperiodens slut utan löneavdrag

⚬ kopia på alla anställningsavtal ska delges den lokala fackliga organisationen



Kommunal yrkar dessutom:

⚬ Kommunal yrkar att arbetstagarna ska ha vetorätt att förlägga hälften av 

fridagarna under beräkningsperioden.
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Branschövergripande yrkanden

⚬ Ska avtalen ge större möjligheter till längre uppsägningstid än en månad 

⚬ Ska en ökad flexibilitet åstadkommas lokalt vad gäller överenskommelser mellan arbetsgivare och enskild medarbetare

⚬ Eftersträvas en mer lättillämpad reglering om enskild angelägenhet

⚬ Eftersträvas en förenklad administration i samband med att anställningar avslutas vid uppnådd LAS-ålder samt under 

provanställning

⚬ Ska semesterbestämmelsens planeringsmoment bättre anpassas till de faktiska förutsättningarna som finns hos Sobonas 

medlemmar

⚬ Ska avtalen ge bättre förutsättningar att bemanna och arbetsleda tjänster i säkerhetskänslig verksamhet 

⚬ Ska våra kollektivavtal skapa förutsättningar för våra medlemmar att anställa arbetstagare som står långt ifrån 

arbetsmarknaden genom tidsbegränsade anställningar



Arbetstid

⚬ Justeringar under hösten på AB avseende dygnsvila

⚬ Kommunal har yrkanden på samtliga BÖKar avseende 

detta

⚬ Övriga BÖKar är i delar identisk med AB avseende 

dygnsvila

⚬ BÖK Energi
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