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Överenskommelse mellan arbetsgivare vid tillämpning av prestationslön inom Byggavtalet. 

 

Denna överenskommelse är framtagen för att klargöra tillvägagångssättet för arbetsgivarna vid 

prestationslön enligt Byggavtalet § 3, och minimera och förenkla tolkningarna kring tillämpningen av 

Byggavtalet, samt förhindra eventuella tvister.  

Överenskommelsen är baserad på gällande Byggavtal. Överenskommelsen ska reglera hantering vid 

prestationslöneförhandling liksom under produktionens gång och vid avstämning/utbetalning av 

prestationslön.  

Avsikten med överenskommelsen är att skapa ordning och reda i hanterandet av prestationslön 

under en längre tidsperiod vilket i förlängningen ska stimulera till en god arbetsinsats, god 

produktivitet och långsiktig löneutveckling, men även för att skapa samförstånd och bidra till 

likformighet mellan företagen gällande hanteringen av prestationslön. 

Arbetsgivare som undertecknar denna tillämpningsöverenskommelse är fullt medvetna om dess 

innehåll och innebörd.   

Tillämpningsöverenskommelsen gäller mellan företag inom Byggavtalets lönestatistikområde:  

24 Skåne 
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Allmänna bestämmelser vid förhandling, produktion, avstämning för samtliga 

lönemodeller 

 Förhandling ska påbörjas inom två månader från byggstart om inte annat överenskommes, 

bilaga 2. 

 Arbetsgivaren anger prestationslöneform i arbetsplatsanmälan, bilaga 1. Arbetsgivaren 

tillhandahåller och redovisar underlag som ska ligga till grund för 

prestationslöneförhandlingen utifrån i arbetsplatsanmälan angiven prestationslöneform, 

som är enligt byggavtalets olika former av ackord och resultatlön samt kombinationer av 

dessa.  

 Vid delförhandling, ska överenskommelse träffas om förutsättningarna vid tillförande av 

kompletterande arbetsmoment. 

 Underlag ska arbetas fram och översändas till arbetstagarparten skyndsamt, dock senast 

inom 2 månader från arbetets påbörjande, om inte särskilda skäl föreligger.   

 Prestationslöneöverenskommelse ska vara skriftlig. Protokoll ska föras av arbetsgivarparten 

om inte annat överenskommes. Gemensam mall för prestationslöneöverenskommelse ska 

användas, se bilaga 3. 

 Avstämd förtjänst på arbetsplatsen ska vara ett utfall av något/några av följande kriterier: 

arbetslagets produktivitet, arbetsplatsens ekonomi, uppfyllda mål, tidlön. Tecknare av denna 

överenskommelse är överens om att det ska kunna finnas en förtjänstspridning inom 

gällande mätningsområde. 

 Lokalavdelningen har möjlighet att utfärda fullmakt till lagbasen och parterna är överens om 

att vederbörande ska behandlas med största respekt. Utfärdad fullmakt ska avse hela 

förhandlingsordningen gällande prestationslön på arbetsplatsen. Fullmakten ska vara 

skriftlig, samråd ska ske med arbetsgivaren. 

 Tecknare av denna överenskommelse är överens om att man har ett ansvar och en samsyn 

vad gäller tidhållning, arbetsplatsens ordningsregler, arbetsplatsens arbetsmiljö och 

företagets policy, exempelvis för mobiltelefonanvändning. Tecknare av denna 

överenskommelse är överens om att detta är faktorer som påverkar arbetsplatsens 

förtjänstnivå. 

 Vad gäller ersättning för arbete på annan arbetsplats gäller den löneform och lönenivå på 

den arbetsplats som arbetet utförs på. Vid arbete på annan arbetsplats under kortare 

omfattning kan bibehållen lön överenskommas. 

 Tecknare av denna överenskommelse är överens om att det är av största vikt att 

representant för arbetslaget deltar så tidigt och aktivt som det är möjligt i planering av 
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företagets arbetsplats. På arbetsgivarens initiativ kan företrädare för arbetslaget medverka 

vid startmöte, samordningsmöte och slutmöte. Tid för detta ersätts med bibehållen lön. 

Daglig eller veckovis planerings- och beredningsmöte av eget arbete ingår i 

prestationslöneöverenskommelsen. Med startmöte menas att representant för arbetslaget 

vid projektstart under ett tillfälle medverkar i genomgång/planeringen av projektet. Med 

samordningsmöte menas att representant från arbetslag medverkar vid möte tillsammans 

med representanter för övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen, kontinuerligt under projektets 

byggtid. Med slutmöte menas när representant för arbetslaget medverkar vid möte efter 

projektets avslut.  

 Avstämning ska utföras var tredje månad mot det underlag som ligger till grund för 

prestationslöneöverenskommelsen, om inget annat överenskommes. 

 Arbetsgivarparten ska lämna över en tidlista till representant för arbetslaget och 

arbetstagarparten innehållande namn, personuppgift, fördelningstal, förskott, arbetad tid, 

fördelad tid. Inlånade och inhyrda ska redovisas med samma information som ovan.  

 Tecknare av denna överenskommelse är överens om att avstämd förtjänst på arbetsplatsen 

gäller och att timmar eller pengar inte ska tillföras eller avföras för att reglera någon 

förtjänst. 

 Vid avstämning på arbetsplatser under 900 timmar ska prestationslöneöverenskommelse, 

fördelningslista och avstämning översändas till Region Skåne verksamhetskontor efter 

avstämning för att parterna ska ha ett likartat och korrekt statistikunderlag. 

 Arbetsgivaren ska ha erhållit fördelningslista/ackordsräkning från arbetstagarparten innan 

utbetalning kan ske till arbetstagarna för att verifiera avstämt belopp. Överenskommelse 

avseende annan hantering kan göras. 

 Lokal arbetsgivarparts skyldighet enligt 35 § MBL att vid lönetvist inom tio (10)  arbetsdagar 

begära förhandling avseende tvist om betalning vid prestationslönearbete, bilaga 6. 
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Särskilda bestämmelser lönemodell kalkylackord 

 Vid förhandling gäller presenterad produktionskalkyl ifrån företaget vilken inte är 

förhandlingsbar.  

 Förhandlingen avser ett fullt färdigt arbete till objektets avslut.  

Alternativ till utbetalningsnivå och fast del 

Avtalsår 2016 

Alt 1  

Fast del/utbetalningsnivå 191:59 kr 

Inarbetning mot kalkyl 1:00 kr/%, max 25 kr 

Värde inarbetning mot kalkyl 0 - 25:00 kr 

 

Alt 2    

Fast del/utbetalningsnivå 105:00/177:00 kr 

Träff kalkyl  85:29 kr 

Inarbetning mot kalkyl 1:00 kr/%, max 25 kr 

Värde inarbetning mot kalkyl +/- 25:00 kr 

 

 

Hantering 

 

Timmar 

För varje % förbättring av produktionskalkylens timmar ökar förtjänsten med 1 kr/%, 

med ett tak på maximalt 25 kr. Vid uträkning avjämnas procentsatsen jämt med en 

decimal. 

 

Produktionskalkyl 

Justeringar kan göras enligt följande: 

 

 Förändringar gentemot produktionskalkyl som över/understiger 10 procent per byggdel 

 tillkommande samt avgående beställningsarbeten  

 ersättningar enligt lagar och avtal 
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Exempel på uträkning av förtjänst enligt ovan. (alt 1) 

 

Produktionskalkyl 10 000 tim 

Tillkommande     1 000 tim 

Avgående      - 500 tim 

Summa  10 500 tim 

 

Arbetad tid  9 000 tim 

Fördelad tid  8 700 tim 

Normtid/p-tid (FFM/SO)      80 tim 

Ny fördelad tid  8 620 tim 

 

Inarbetning i % blir 8 620/10 500 = 18 % ger 18 kr/tim 

Lagar och avtal lärling 300 tim x 23 kr ger 6 900 kr/8 700 ger 0,79 kr/tim 

 

Förtjänst 

Fast del/beräkningsgrund 191:59 kr 

Inarbetning  %    18,00 kr 

Lagar och avtal lärling     0,79 kr 

Summa:  210:38 kr/tim 
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Särskilda bestämmelser lönemodell resultatlön 

Resultatlön 

Företagsanpassad  

 

Exempel  

Fast del 2016 års avtal 196,02 kr 

 

Verksamhetsmål gällande arbetsmiljö 0 eller 5 kr/tim. 

Denna parameter utbetalas endast om uppföljda regler gällande arbetsmiljön följs fullt ut. 

Vid brister i arbetsmiljön skall detta dokumenteras och då blir det inget utfall. 

Exempel på brister är att ordningsregler inte följs, skyddsronder ej utförs eller brister i 

åtgärdande o dylikt. 

 

Ren resultatlön 

Företagsanpassad  

 

Exempel 

Denna lönemodell avser prestationslön gällande projektets mål på marginal/täckningsgrad 
(TG = %). Täckningsgraden (TG) fås fram genom att ta intäkt/kostnad. Med projekt menas 
kostnaderna och intäkterna som ligger i aktuellt projekt. 
 
TG avser projektets ekonomi i sin helhet och inte utvalda delar av projektet. 
Till grund som förhandlingsunderlag ligger projektets senaste prognos/ekonomiska 
avstämning, vilken kommer att fungera som ekonomiskt mål till prestationslönen. 
 
Ansvarig för de ekonomiska avstämningarna/prognoserna är utsedd projektchef, som gör 
dem tillsammans med övriga tjänstemän i teamet. Representant från arbetslaget får gärna 
deltaga vid de ekonomiska avstämningarna/prognoserna. 
 
Syftet med resultatlön ekonomi 
Resultatlön ökar arbetslagets insyn i projektets ekonomi, och därmed i företagets ekonomi, 
samt skapar en större förståelse för helheten. Detta leder till en större samverkan och bidrag 
till att jobba med projektets ekonomi och nå förbi det ekonomiska målet. (timmar, effektiv 
användning av hjälpmedel/verktyg, koll/jakt på Ue mm). 

 
Beräkning av ren resultatlön 
 
Fast del tillika utbetalningsnivå  
 
Rörlig del bygger på träff projektets ekonomiska mål på TG = 24 kr. 
Vid förbättrat eller försämrat TG förändras nivån med 1 kr per % med en decimals angivelse, 
(interpoleras vid behov). 
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Utbetalning under pågående produktion 
Under projektets gång utbetalas ett förskott på halva summan av rörlig del som avser träff 
projektmål (12 kr) utöver den fasta delen i de fall som arbetsplatsen pågår i 6 månader eller 
mer. Vid projekt som löper mer än 1 år kan överenskommelse om annan utbetalningsnivå 
träffas mellan parterna. 
 
Ekonomisk avstämning 
Avstämningarna presenteras av projektchefen till arbetslaget efter varje avslutad sådan, 
oftast en gång i månaden, men som mest sällan var tredje månad. Gällande utbetalning 
under pågående produktion, se rubriken ovan. 
 
Slutavstämning 
Vid slutavstämning medverkar representant från arbetslaget.  
Tid för detta regleras med bibehållen lön. 
Vid slutavstämning regleras Lagar och Avtal. 
 
Slutavstämning kan ske först efter att det ekonomiska resultatet finns framme för projektet, i 
detta fall cirka 4 månader efter godkänd slutbesiktning samt efter åtgärdande av alla 
besiktningsanmärkningar. 
 
Underlag till slutavstämning 
Som underlag för slutavstämning finns slutkostnadsprognos. Fördjupning av kostnadsposter 
kan ske via leverantörsfakturasystem gällande fakturor som finns i projektet.  
 
Ex på utfall: 
 
Projektets mål på täckningsgrad (projektets intäkter/projektets kostnader)    10 % 
Projektets slutliga resultat    12 % 
Diff. mot projektets ekonomiska målsättning   + 2 %  
Överskott utöver utbetalningsnivå för yrkesarbetare  24 kr + 2 kr 
Utfall lön per timme för yrkesarbetare (177 kr + 26 kr)  203 kr/tim 

 
Projektets mål på täckningsgrad (projektets intäkter/projektets kostnader) 10 % 
Projektets slutliga resultat    8 % 
Diff. mot projektets ekonomiska målsättning   - 2 % 
Överskott utöver utbetalningsnivå för yrkesarbetare  24 kr – 2 kr 
Utfall lön per timme för yrkesarbetare (177 kr + 22 kr)  199 kr/tim 
 
 
 

Särskilda bestämmelser lönemodell tidlön 

 

Tidlöneöverenskommelse på projekt kan träffas enligt Byggavtalets bestämmelser. 

Projektanpassad tidlön utbetalas varje månad under projektets varaktighet. 
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Särskilda bestämmelser lönemodell premieackord 

Förhandling 

 Vid premieackord ska underlag vara baserat på Ny- och/eller Ombyggnadslistans enhetstider 

samt LOA Skånes B-prislistas aktiviteter och tider. 

 Ny- och Ombyggnadslistan är tillämpningsbar på objekt med på förhand kända 

förutsättningar, typ aktiviteter, där uppmätning kan ske på förhand. 

 Underlag ska, om använt kalkylprogram så medger, kodas efter Ny- och Ombyggnadslistan. 

 De allmänna och särskilda bestämmelserna i listorna är normerande. 

 Gällande enhetstider i listorna är inte förhandlingsbara. 

 Utgångsläget för objektstillägg i Ny- och Ombyggnadslistan är normalobjekt, dock kan 

överenskommelse träffas om lokala/ riktade objektstillägg för svårare/enklare och 

komplicerade/förenklade byggdelar om parterna är överens om detta. 

 Tillkommande och avgående mängder/arbeten som utförts fram tills 

prestationslöneförhandlingen, ska hanteras vid förhandlingstillfället. 

 Utöver överenskommet objektstillägg enligt listorna och eventuellt överenskommet 

objektstillägg för komplicerad/förenklad byggdel får inte timmar tillskjutas.  

 Fast del tillämpas enligt centralt fastlagd nivå för statistikområde 24 Skåne, och för 

respektive år. 

 Riktpunkt för Ny- och Ombyggnadslistan i denna tillämpningsöverenskommelse är fastslagen 

enligt nedan. Överenskomna riktpunkter är baserad på 2016 års avtal. 

 
 1 2 3 
Fast del 105:00 kr 121,02 kr 177:00 kr 
Riktpunkt 76:00 kr 70:00 kr 25:00 kr 

 
 

    
Alternativ 1 följer centralt fastslagen fast del, alternativ 2 tillämpas i undantag och utgående 
lön läggs vid både gamla som nya projekt på den fasta delen, alternativ 3 följer Byggavtalets 
centralt fastlagda utbetalningsnivå. 
 

 Av överenskommelsen ska framgå överenskomna underlagstimmar, objektstillägg angivit i 

timmar och procent, timmar för eventuellt objektstillägg för komplicerad byggdel, fast del, 

avtalsår, riktpunkt och premiesumma.   
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Produktion 

 Mängdrevideringar och tillkommande arbeten ska presenteras till platschef/arbetsledning en 

gång i veckan, från det att ackordsunderlaget överlämnats och dessa ska vara daterade, 

blankett enligt bilaga 5.  

 Platschef/arbetsledare bör snarast efter att det överlämnats från representant från 

arbetslaget verifiera att de tillkommande/avgående daterade mängder och tillkommande 

arbeten är utförda och rätt till antalet. 

 Prissättning av tillkommande/avgående mängder och tillkommande arbeten fastställs av de 

lokala parterna vid avstämningstillfället. Attest platschef, bilaga 5 avser intygande om utfört 

arbete.  

 

Avstämning 

 Endast daterade, verifierade och godkända tillkommande/avgående mängdrevideringar och 

tillkommande arbeten av platschef/arbetsledning kan regleras vid avstämningstillfället. 

Tillhandahållen blankett för detta ska användas, enligt bilaga 5. 

 Lokal arbetsgivarparts skyldighet enligt 35 § MBL att vid lönetvist inom tio (10) arbetsdagar 

begära förhandling avseende tvist om betalning vid prestationslönearbete, bilaga 6. 

 

Överenskommelsens och giltighetstid 

 Undertecknaren (Arbetsgivaren) är överens om att följa denna överenskommelse utan 

undantag. 

 Undertecknaren (Arbetsgivaren) förbinder sig att respektera och följa denna 

överenskommelse. 

 Detta avtal med bilagor gäller från och med den 2016-11-01. 

 Avtalet med dess bilagor följer Byggavtalets giltighetstid.  

 Kommande ändringar i kollektivavtalet ska beaktas. 

 

 


