
Cirkulär 3/2018, bilaga 5 1 (7) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tillämpning av lönebilaga 8 "Servicepersonal inom övriga sektorer” 
 
Strukturen och innehållet i lönebilaga 8 

 
Lönebilaga 8 har fått ny struktur och nytt innehåll 

 
Bilaga 8 i AKTA som gäller till 28.2.2018, har följande struktur: 

‒   Förmansuppgifter vid tvätterier (08PES000) 
‒   Städ-, tvätteri- och hushållsuppgifter (dimensionerat städarbete 

08SII012, annat 08SII011) 
‒   Trafikservice (transport och inspektion 08LII010 och annan trafikservice 

08LII020) 
‒   Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER010) 

 
Från 28.2.2018 heter lönebilaga 8 "Servicepersonal inom övriga sektorer". 
Tilllämpningsområdet för bilaga 8 har ändrats. 

 
Bilaga 8 har nu följande struktur: 

‒   Tillämpningsområde och anställda utanför lönesättningen (§ 1) 
‒   Lönesättningen för servicepersonal inom övriga sektorer (§ 2) 
‒   Tillämpningsanvisning för lönesättningen 

 
Lönebilaga 8 tillämpas från 28.2.2018 på tjänsteinnehavare och arbetstagare 
som arbetar i städbranschen, med transport, inspektioner eller kontroller i tra- 
fikbranschen eller med grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer. 

 
Allmän beskrivning av förändringarna i lönepunkterna: 

 
   

   

   

Tidigare lönepunkt  Ny lönepunkt 

31.12.2017  28.2.2018 

08PES000  **) 

08SII012  08SII070  eller 08PER070 

08SII011  08SII070  eller 08PER070 

 
08LII010 

 08LII070  eller 08TAR070 

eller 08PER070 

 
08LII020 

 08LII070  eller 08TAR070 

eller 08PER070 

08PER010 *) 08PER070 
 *) i princip alla 

  **) utanför lönesättningen 
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Tillämpningsområde och anställda utanför lönesättningen 
 

I samband med omstruktureringen av lönesättningen ingicks en överenskom- 
melse om att tvätteriförmän som hört till lönepunkt 08PES000 står utanför lö- 
nesättningen från 28.2.2018. 

 
Om en anställd som arbetar med uppgifter som hör till lönebilaga 8 också har 
uppgifter inom till exempel kostservice, står befattningen i allmänhet utanför 
lönesättningen. Se § 8 i lönekapitlet i AKTA. 

 
Avtalstexten: 

 
§ 1 Tillämpningsområde 

 
Denna bilaga tillämpas på tjänsteinnehavare och arbetstagare som arbetar i 
städbranschen, med transport, inspektioner eller kontroller i trafikbranschen el- 
ler med grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer, på det sätt som 
framgår nedan. 

 
Gemensam tillämpningsanvisning för lönesättningen 

 
Förmansuppgifter utanför lönesättningen 

 
‒    Förmansuppgifter vid tvätterier 

 
Uppgifter utanför lönesättningen 

 
Om en anställd med dessa arbetsuppgifter, utöver de uppgifter som anges i 
denna bilaga, också arbetar med till exempel kostservice, står befattningen i 
allmänhet utanför lönesättningen. Som referensgrupp kan då i allmänhet utöver 
uppgifter i städbranschen användas lönen för anställda som arbetar med kost- 
service. 

 
I fråga om bestämningen av lönen för personal utanför lönesättningen, se § 8 
med tillämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA. 

 

Tillämpningsanvisningen för lönesättningen 
 

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av den uppgifts- 
relaterade lönen hänvisas till tillämpningsanvisningarna för § 7, 8 och 9 i löne- 
kapitlet i AKTA. 

 
Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsuppgifter och de 
förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart uppgiftsbeteckningen är inte 
avgörande.
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I tillämpningsanvisningen behandlas också arbetsvärdering och uppdatering 
av uppgiftsbeskrivningen. När arbetsuppgifterna ändras bör de anställdas 
uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifternas svårighetsgrad omvärderas. 
Arbetsgivaren bör utreda hur arbetsvärderingssystemet fungerar i respektive 
lönepunkt. Före det gäller det att se till att uppgiftsbeskrivningarna är uppdate- 
rade. 

 
Enligt AKTA värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos samma arbetsgi- 
vare samtidigt och dessa uppgifter jämförs också sinsemellan. Arbetsvärde- 
ringen kan utsträckas till att gälla uppgifter i olika lönepunkter i lönebilaga 8, 
när uppgifterna är jämförbara med varandra. 

 
Avtalstexten: 

 
Tillämpningsanvisning för lönesättningen 

 

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämningen av 
den uppgiftsrelaterade lönen se § 7, 8 och 9 med tillämpnings- 
anvisningar i lönekapitlet i AKTA. 

 
Lönepunkten bestäms utgående från den anställdes arbetsupp- 
gifter och de förutsättningar som anges i lönepunkten. Enbart 
uppgiftsbeteckningen är inte avgörande. 

 
Arbetsvärdering 

 
Förändringar i verksamhetsbetingelserna (t.ex. sätten att produ- 
cera tjänster förändras, tekniken, arbetsredskapen och arbets- 
metoderna utvecklas och kraven på kundservicen ökar) kan på- 
verka arbetsuppgifternas innehåll. När arbetsuppgifterna ändras 
bör de anställdas uppgiftsbeskrivningar ses över och uppgifter- 
nas svårighetsgrad omvärderas. Se punkt 1 Uppgiftsbeskrivning 
för arbetsvärderingen i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i 
lönekapitlet i AKTA. 

 
I arbetsvärderingen värderas uppgifterna i samma lönepunkt hos 
samma arbetsgivare samtidigt och dessa uppgifter jämförs 
också sinsemellan. Arbetsvärderingen kan utsträckas till att gälla 
uppgifter i olika lönepunkter i lönebilaga 8, när uppgifterna är 
jämförbara med varandra.
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Lönesättningen för servicepersonal inom övriga sektorer (§ 2) 
 
Uppgifter i städbranschen (08SII070) 

 
De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika städ- och lokalvårdsuppgif- 
ter. Det innebär att de uppgifter som i den gamla strukturen hört till lönepunkt 
08SII012 (dimensionerat städarbete) eller 08SII011 överförs till lönepunkt 
08SII070. Systemet för dimensionering av städarbete kan fortsättningsvis an- 
vändas i städuppgifter, trots att det inte längre nämns i avtalstexten. Ändring- 
arna i lönesättningen kan innebära att den uppgiftsrelaterade lönen måste hö- 
jas när grundlönen höjs. 

 

Exempel 8.1.A 
 

En anställd hör 31.12.2017 till lönepunkt 08SII011 (grundlön 
1 822,08 €) och den uppgiftsrelaterade lönen är 1 900,00 €. 

 
Från 28.2.2018 tillämpas lönepunkt 08SII070 på den anställde 
(grundlön 1 966,00 €) och den nya uppgiftsrelaterade lönen är 
1 966,00 €, vilket är den uppgiftsrelaterade minimilönen (= grund- 
lönen) i lönepunkten. 

 
Till exempel instrumentvårdare och anstaltsvårdare hör till lönepunkt 
04PER010 (Bilaga 4 Personal inom social-, hälso- och sjukvården). Tillämp- 
ningsområdet för lönepunkt 04PER010 har alltså inte ändrats i samband med 
omstruktureringen av lönesättningen, trots att uppgiftsbeteckningen anstalts- 
vårdare förekommer i båda lönepunkterna (04PER010 och 08SII070). 

 
Avtalstexten: 

 

Uppgifter i städbranschen (08SII070) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika städ- och lokalvårdsuppgif- 
ter. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel städare, anstaltsvårdare och lokalvår- 
dare. 

 

Tillämpningsanvisning för lönepunkt 08SII070 
 

Se tillämpningsanvisningen för bilaga 4 § 3 Lönesättningen för grundläggande 
serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården 

 

  08SII070           Grundlön               2 8 .2.2018 

1 966,00 €
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Transportuppgifter i trafikbranschen (08LII070) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika transportuppgifter inom kol- 
lektivtrafiken. 

 
Transportuppgifterna i de tidigare lönepunkterna 08LII010 och 08LII020 över- 
förs till lönepunkt 08LII070. 

 
Exempel 8.2.A 

 
En anställd hör 31.12.2017 till lönepunkt 08LII010 (grundlön 
2 057,28 €) och den uppgiftsrelaterade lönen är 2 166,00 €. 

 
Från 28.2.2018 tillämpas lönepunkt 08LII070 på den anställde 
(grundlön 2 166,00 €). Den uppgiftsrelaterade lönen är fortfarande 
2 166,00 €, vilket är mer än den uppgiftsrelaterade minimilönen (= 
grundlönen) i lönepunkten. 

 
Avtalstexten: 

 
Transportuppgifter i trafikbranschen (08LII070) 

 
De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika transportuppgifter inom kol- 
lektivtrafiken. 

 

Till lönepunkten kan höra t.ex. busschafförer, spårvagnsförare och metroförare. 
 

  08LII070            Grundlön               2 8 .2.2018 

2 166,00 € 
 

Inspektions- och uppgifter i trafikbranschen (08TAR070) 
 

De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika uppgifter i anknytning till in- 
spektioner och kontroller. Inspektions- och kontrolluppgifterna i de tidigare lö- 
nepunkterna 08LII010 och 08LII020 överförs till lönepunkt 08TAR070. 

 
Om en person med inspektions- eller kontrolluppgifter anställts före avtalsänd- 
ringen 28.2.2018 och har en uppgiftsrelaterad lön som är högre än grundlönen 
enligt den nya lönepunkten sänks den uppgiftsrelaterade lönen inte på grund 
av ändringarna i lönesättningen.
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Exempel 8.3.A 
 

En parkeringskontrollant hör 31.12.2017 till lönepunkt 08LII020 
och den nya lönepunkten från 28.2.2018 är 08TAR070. 

 
Avtalstexten: 

 
Inspektions- och kontrolluppgifter i trafikbranschen (08TAR070) 

 
De som hör till denna lönepunkt arbetar med olika uppgifter i anknytning till in- 
spektioner och kontroller. 

 

Till lönepunkten kan höra t.ex. parkerings- och biljettkontrollanter. 
 

  08TAR070        Grundlön               2 8 .2.2018 

2 066,00 € 
 

Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070) 
 

Till denna lönepunkt hör grundläggande serviceuppgifter som inte nämnts i 
andra lönebilagor och lönepunkter. 

 
Till lönepunkten överförs tjänsteinnehavare och arbetstagare från flera olika 
lönepunkter. 

 

‒ Från lönepunkterna 08SII012 och 08SII011 överförs andra anställda än 
de som har uppgifter i städbranschen. 

‒ Från lönepunkterna 08LII010 och 08LII020 överförs andra anställda än 
de som har transport-, inspektions- eller kontrolluppgifter. 

‒   Till lönepunkten överförs de som hört till lönepunkt 08PER010. 
‒ Observera också att de som har grundläggande serviceuppgifter vid 

teater överförs från bilaga 2 till denna lönepunkt. 
 

Av uppgiftsbeskrivningarna i exempelförteckningen över grundläggande ser- 
viceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070) framgår att de som hör till lö- 
nepunkten utför olika slags grundläggande serviceuppgifter. Till lönepunkten 
kan höra till exempel maskintvättare, försäljare, servicemän, gårdskarlar, 
lagerarbetare, logistikarbetare, biljettförsäljare, kassörer och textilvårdare. 

 
Om en person med grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer an- 
ställts före avtalsändringen 28.2.2018 och har en uppgiftsrelaterad lön som 
är högre än grundlönen enligt den nya lönepunkten, sänks den 
uppgiftsrelaterade lönen inte på grund av ändringarna i lönesättningen.
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Exempel 8.4.A 
 

En anställd som arbetar som textilvårdare hör 31.12.2017 till 
löne- punkt 08SII011 (grundlön 1 822,08 €) och den 
uppgiftsrelaterade lönen är 1 865,00 €. 

 
Från 28.2.2018 tillämpas lönepunkt 08PER070 på den anställde 
(grundlön 1 896,00 €) och den nya uppgiftsrelaterade lönen är 
1 896,00 €, vilket är den uppgiftsrelaterade minimilönen (= grund- 
lönen) i lönepunkten. 

 
Avtalstexten: 

 
Grundläggande serviceuppgifter inom övriga sektorer (08PER070) 

 
Till denna lönepunkt hör grundläggande serviceuppgifter som inte nämnts i 
andra lönebilagor och lönepunkter. 

 
Till lönepunkten kan höra till exempel maskintvättare, försäljare, servicemän, 
gårdskarlar, lagerarbetare, logistikarbetare, biljettförsäljare, kassörer och textil- 
vårdare. 

 

 
   

08PER070 Grundlön 28.2.2015   

    1 896,00 €   
 


