
Nytt i gymavtalet med SRAT 

Under avtalsrörelsen 2013 enades Almega Tjänsteföretagen och SRAT om att 
tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att identifiera frågeställningar på 
avtalsområdet utifrån branschens särskilda förutsättningar. Det arbetet har 
resulterat i ett antal förändringar som kommer införas på avtalsområdet redan 
från och med 1 september 2015. SRAT har framförallt lyft frågan om att 
arbetidsförläggningsberoende ersättning bör hanteras genom en särskild regel i 
allmänna villkor istället för vid lönesättning och lönerevision. Från Almega 
Tjänsteföretagens sida har ett antal viktiga frågor kring arbetstid och regler kring 
visstidsanställda identifierats. Det nya avtalet innebär förändringar och 
rationaliserar på en rad områden, vilka i korthet beskrivs nedan: 

- Årsarbetstid blir huvudregel 

Kollektivavtalet görs om till ett årsarbetstidsavtal. Detta kräver inte längre 
särskild överenskommelse. Eftersom årsarbetstid blir huvudregel försvinner 
kompensationsregeln för timavlönade i mom. 4.3.1. p.4 ur avtalet. 

- Avstående från konvertering till tillsvidareanställning 

Arbetstagare får efter skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren avstå 
konvertering från allmän visstid- eller vikariatsanställning till 
tillsvidareanställning. Sådan överenskommelse gäller i 6 månader. Arbetstagaren 
kan på nytt avstå tillsvidareanställning enligt dessa nya regler. 

- Veckovila 

En annan viktig förändring är att Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma 
överens om annan utläggning av veckovilan och därmed behöver inte ledighet 
läggas ut fredag-söndag under varannan sjudagarsperiod.  

-  Ersättning för helg-, - kvälls och nattarbete 

Skrivningarna om att arbetstidsförläggningsberoende ersättning ska hanteras vid 
lönesättning och vid årlig lönerevision utgår i löneavtalet. Det införs istället en 
särskild ersättning för helg- och kvällsarbete. Ordinarie arbetstid som är förlagd 
på de dagar och tider som anges nedan ersätts med tillägg för varje ordinarie 
timme. 

Ersättning, inklusive semesterlön/-ersättning utges per timme med: 

Måndag – Fredag   23:00 kr/tim  
från 20.00 till 23.30  
samt 
Lördag, Söndag samt helgdag 
Från 17.00 till 23.30  
 
Ersättningen för nattarbete är oförändrad. 
 
Vid övertidsarbete eller arbete under beredskap utges ej tillägget. 
 
Ersättning utgår för faktiskt arbetad tid. 



Arbetstagare vars arbetstid är svår att kontrollera eller som har frihet att förlägga 
sin arbetstid har ej rätt till ersättning. 

 
- Arbetsgivaren och en enskild tjänsteman kan träffa enskild 

överenskommelse om ersättning på annat sätt, enligt anvisning i avtalet. 
- För anställningsavtal som har ingåtts före 2015-09-01 gäller att om 

arbetsgivaren kan påvisa att arbetstagaren tidigare fått 
arbetstidsförläggningsberoende ersättning på något annat sätt anses 
enskild överenskommelse ingåtts och ersättning ska då inte utgå. 

- Minskat löneutrymme 2015 

Utrymmet för individuella lönehöjningar den 31 augusti 2015 ändras till 2,3 %. 
För de företag som redan utgett 2,5 % i lönehöjningar får 0,2 % avräknas vid 
nästkommande lönerevision 2016. 

Övrigt 

- Redaktionell översyn av avtalet 

Ett antal felaktiga hänvisningar har korrigerats och några förtydliganden har 
gjorts i avtalet enligt bilaga 3 i protokollet. 

För mer detaljer om avtalets innehåll hänvisas till bifogat protokoll länk till 
protokoll. 

 

Nya kollektivavtal kommer inte att tryckas utan avtalet kommer finnas tillgängligt 
och nedladdningsbart i PDF-format på Almegas hemsida.  


