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Bakgrund
Den 19 augusti 2008 träffade Fastigo och Sveriges Ingenjörer, Sveriges Arkitekter, Civilekonomerna och Jusek överenskommelse om att förbunden från den 1 april 2010 har partsställning
inom Fastigos avtalsområden. Förbunden uppträder som gemensam part under benämningen
Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde – AiF. Överenskommelsen kompletterades
sedan med ett avtal tecknat den 29 mars 2010 mellan Fastigo och Akademikerförbundet SSR
som innebar att även SSR gavs partsställning från den 1 april 2010 på Fastigos avtalsområden
inom konstellationen för AiF och med samma villkor som övriga förbund inom AiF.
Den 1 januari 2020 gick Jusek och Civilekonomerna ihop i ett nytt förbund, Akavia. Med anledning av detta behöver överenskommelsen om AiF inom Fastigos avtalsområden revideras.
Överenskommelse
Efter enskilda och gemensamma överläggningar är parterna överens om följande.
• Ändrad partsställning:
Respektive förbund är part i de kollektivavtal som träffas. Sveriges Ingenjörer/Sveriges Arkitekter/Akavia/Akademikerförbundet SSR åtar sig dock att uppträda som en part lokalt och
centralt gentemot Fastigo och dess medlemsföretag. Samordningen benämns ”Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde”, nedan AiF.
• Giltighet:
Denna överenskommelse gäller från den 1 januari 2020.
Om samordningen mellan förbunden upphör, upphör denna överenskommelse först då gällande kollektivavtal om löner och allmänna villkor mellan Fastigo och förbunden inom AiF
löper ut.
• Kontaktförbund:
Sveriges Ingenjörer har utsetts att uppträda som kontaktförbund för AiF. Kontaktförbundet
svarar för all kommunikation mellan Fastigo och förbunden inom AiF.

• Centrala kollektivavtalsförhandlingar:
Förbunden inom AiF representeras av kontaktförbundet. Övriga förbund har möjlighet delta
som bisittare.
• Centrala förhandlingar i övrigt:
Central förhandling vanligtvis efter lokal förhandling enligt 10–12 § MBL begärs hos eller av
kontaktförbundet enligt ovan oberoende av om berörd arbetstagare är organiserad i förbundet eller annat förbund inom AiF. Överenskommelse i central förhandling träffas för förbunden inom AiF.
• Lokal förhandling:
I lokal förhandling företräds AiF av gemensam lokal akademikerförening eller om sådan
saknas av något av de förbund som ingår i AiF. Om lokal akademikerförening saknas kallas
kontaktförbundet till förhandling. Överenskommelse i lokal förhandling träffas för förbunden inom AiF.
• Undantag vid lokal förhandling:
Respektive förbund kan, ifråga som särskilt angår medlem i förbundet, begära och företräda
medlem i förhandling.
Avslutning
Förhandlingen avslutas omgående.
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