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Bakgrund 

• Konflikter om tolkning av byggavtalet 

• Vilja att skapa ramverk för arbetsro 

• BI och Byggnads formade 
Skåneöverenskommelsen 2011 

• BI:s lön- och avtalsgrupp i Skåne gör 
uppdatering 



 
 
 

Lönesättning enligt byggavtalet 

 

 ”Lönesättningen ska vara en positiv kraft och 
stimulera till goda arbetsinsatser. Härigenom kan 
lönesättningen bidra till ökad produktivitet och 
lönsamhet samt därmed även öka trygghet i 
anställningen.” 

 

 Byggavtalet 2010, §3.1 



 
 
 

Vår syn på lönesättning 

Sveriges Byggindustrier: 

• vill ha ett modernt medarbetaravtal 

• är för företagsanpassade löneformer 

• vill att goda prestationer ska belönas 

• vill begränsa ”lönebyråkratin” 

• ser Skåneöverenskommelsen som ett 
verktyg 



 
 
 

Vad innebär 
Skåneöverenskommelsen? 

• Klara spelregler för prestationslöneformerna 

• Kalkylackord 

• Resultatlön 

• Premieackord 

• Förtydliganden av allmänna bestämmelser för 

• Förhandlingar 

• Produktion 

• Avstämning 

 



 
 
 

Rättvisa  
prestationslöner 



 
 
 

Ordning och reda 



 
 
 

Ökad trygghet  



 
 
 

Mer byggande och  
mindre byråkrati 



 
 
 

Trygga och 
rättvisa 

prestationslöner 

Mer byggande – 
mindre byråkrati 

Ökad 
konkurrenskraft 
i byggsektorn 

Mer och bättre 
byggande 

Fler byggjobb – 
färre arbetslösa 

Skåneöverenskommelsen  
– bra för alla 



 
 
 

Kalkyl- 
ackord 

Premie- 
ackord 

Resultat- 
lön 

Allmänna 
bestämmelser 

Bilagor 



 
 
 

Frågor & svar 
 

På vilket sätt 
gynnar det oss 
byggjobbare? 

Blir det fler 
jobb nu? 

Varför inte 
förhandla utifrån 

varje bygges 
förutsättningar? 



 
 
 

Allmänna bestämmelser 

• Förhandling inom två månader från byggstart 

• Avstämd förtjänst ska vara utfall av arbetslagets 
produktivitet 

• Byggnads kan utse lagbas att förhandla efter 
samråd med arbetsgivaren 

• Ersättning vid omplacering till annan arbetsplats 
förtydligas 

• Om arbetslagets deltagande i planering och 
beredning 

• Avstämd förtjänst rapporteras i 
prestationslönestatistiken 



 
 
 

Kalkylackord 

• Företagets kalkyl gäller 

• Centralt fastlagda utbetalningsnivåer gäller och är 
lägsta lön 

• Fastlagt hur felmätning, mängdfel och 
beställningsarbeten regleras 



 
 
 

Resultatlön 

• Företaget fastslår täckningsgrad 

• Två modeller: 

• Företagets ekonomiska resultat 

• Tre delar; ekonomi, tid och valfri parameter 

• Utbetalningsnivå fastlagd 

• Tydliggörande hur avstämning ska ske 



 
 
 

Premieackord 

• Ny- och/eller ombyggnadslistornas enhetstider gäller 
och är inte förhandlingsbara 

• Utöver ev. objektstillägg får inte timmar tillskjutas 

• Fast del enligt centrala beslut gäller 

• Fastlagd riktpunkt gäller för alla 

• Klara regler om mängdrevisioner och tillkommande 
arbeten 



 
 
 

Bilagor 

• Bilaga 1: Arbetsplatsanmälan 

• Bilaga 2: Förhandlingsframställan 

• Bilaga 3: Prestationslöneöverenskommelse 

• 3.1 Protokoll Kalkylackord 

• 3.2 Protokoll Resultatlön (förslag 1 resp. 2) 

• 3.3 Protokoll Premiackord 

• Bilaga 4: Protokoll, begäran om central 
prestationslöneförhandling 

• Bilaga 5: Tillkommande/avgående mängd arbeten 

• Bilaga 6: Tvistespecifikation enligt §35 MBL 


