
Två stora förändringar i Servicearbetaravtalet   

 

Särskilt förfarande för tillämpning  

 

Om en arbetsgivare vill börja utföra arbete enligt kollektivavtalet för servicearbetare måste 

arbetsgivaren först kalla lokal facklig organisation till förhandling enligt MBL § 11, en s.k. 

primärförhandling.  

 

Vid förhandlingen ska arbetsgivaren ange de olika omständigheter som ligger till grund för 

avsikten att utföra servicearbete samt besvara frågor som ställs av förbundet. Förhandlingen 

ska avslutas innan beslut kan fattas. Arbetsgivaren har bevisbördan för att förhandlingen har 

genomförts och ska därför föra protokoll över förhandlingen. Om det vid förhandlingen ingås 

en särskild överenskommelse enligt § 1 st 4 sista punkten "Andra enklare måleriarbeten efter 

överenskommelse med lokal facklig organisation", ska detta noteras särskilt i 

förhandlingsprotokollet.  

 

Vid kommande anställning av servicearbetare ska arbetsgivaren informera lokal facklig 

avdelning. Informationen ska ges i samband med anställningens ingående och innefatta 

uppgift om namn på berörd arbetstagare 

 

För företag som bedriver verksamhet enligt Servicearbetaravtalet i dess lydelse före 1 maj 

2017 gäller en övergångsregel. Företagen behöver inte begära förhandling men ska informera 

lokal facklig organisation om att företaget bedriver verksamhet enligt Servicearbetaravtalet 

samt uppgift om namn på berörda arbetstagare. Information ska ske senast 31 december 2017.  
 

Schabloniserat skadestånd 

 

En ny bestämmelse om schabloniserat skadestånd har införts i Servicearbetaravtalet. Om 

servicearbetare utför måleriarbete utöver nedanstående ska arbetsgivare betala en särskild 

ersättning för arbetet som utförts. Ersättningen utgörs av skillnaden mellan servicearbetarens 

ordinarie lön och den kvartalsstatik (belopp) i Måleriportalen som utgör grund för beräkning 

av sjuklön vid pågående ackord för yrkeskod 110.  

 

Servicearbetena utgör ett komplement till traditionell byggnads målning och kan exempelvis 

finnas inom följande verksamhetsområden.  

– Rostskyddsmålning.  

– Målning av projekt som exempelvis byggplåt, industriprodukter etc.  

– Tvättning och rengöring av husfasader, lokaler, maskiner och utrustning.  

– Enklare ommålning av industrilokaler.  

– Tapetnedtagning.  

– Arbeten som exempelvis kompletterande isolering, tätning, omkittning av fönster och andra 

mindre arbeten samt mindre måleriarbeten i anslutning därtill.  

– Målning av träplank/ staket.  

– Målning med rödfärg av förvaringsbyggnader i lantbruk såsom exempelvis ladugårdar samt, 

i mindre omfattning, kompletterande målningsarbete med annan färgtyp på sådana byggnader.  

– Målning av enklare järnräcken och grindar.  

– Färgborttagning på husfasader, ej skrapning enligt prislistans punkter.  



– Putsning och putslagning i mindre omfattning.  

– Rengöring, färgborttagning och färdigbehandling av plåtytor på tak.  

– Andra enklare måleriarbeten efter överenskommelse med lokal facklig organisation. 

 

 

 


