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Almega Serviceföretagen hjälper dig att bli 
en tryggare och säkrare arbetsgivare så att 
du kan ägna mer tid åt din kärnverksamhet. 

Vi arbetar för att förbättra villkoren för dig 
som är arbetsgivare och tjänsteföretagare. 
För att bättre ta tillvara våra medlemmars 
specifika frågor har vi organiserat våra 
medlemsföretag branschvis:

FM-företagen 
Hemserviceföretagen 
Saneringsföretagen 
Städföretagen- och 
fönsterputsföretagen 

Som medlem får du tillgång till en mängd 
värdefulla hjälpmedel:

Branschanpassade och flexibla kollektivavtal 
Serviceföretagen (Tjänsteförbunden) 
tecknar kollektivavtal om löner och allmäna 
anställningsvillkor med branschens 
intressen i fokus. 

Personlig rådgivning  
Våra erfarna förhandlare och experter 
ger dig dagligen personlig rådgivning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö, lön-, pensions- och 
försäkringsfrågor och annat som rör din roll 
som arbetsgivare och företagare.

Arbetsgivarguiden 
Du som medlem får tillgång till vår 
webbaserade kunskapsbank. Här hittar du 
ditt kollektivavtal, blanketter, broschyrer, 
checklistor och formulär du behöver i 
ditt arbete, hjälpmedel vid exempelvis 
lönesättning och mycket mer.

Branschnytt - vårt nyhetsbrev
Vårt digitala nyhetsbrev ger dig möjligheten 
att själv bestämma när och hur du ska läsa 
om det senaste som sker i din bransch. Vi 
håller kollen åt dig.

Almega Utbildar - Värdefull kompetensutveckling 
Vi har utbildat tjänsteföretagare i många år. 
Våra experter lär dig löneförhandla, hantera 

Almega Serviceföretagen  
- Sveriges nya basnäring



arbetsmiljöfrågor, arbeta med kollektivavtal, 
skapa företagspolicys och mycket mer. 
Vi håller kurser i hela landet för att vara 
nära just din verksamhet var i landet du än 
befinner dig. 

Bransch- och påverkansarbete
Dagens tjänsteföretag kräver nytänkande på 
arbetsgivarfronten. Vi skapar förutsättningar 
för nya verksamheter och påverkar 
fackförbund och lagstiftare för att tillvarata 
våra medlemsföretags intressen. Vi förstår 
din verksamhet och kan dina frågor. Vi 
driver utvecklingen framåt så att nya och 
etablerade tjänsteföretag kan växa och 
utvecklas i Sverige. 

Auktoriserat serviceföretag - vår auktorisation
Som ett led i att stärka branschens 
anseende har Serviceföretagen en egen 
auktorisation. Auktorisationen är frivillig 
och marknadsförs i förhållande till kunder, 
politiker och myndigheter. Alla våra 
medlemsföretag kan ansöka, och beslut 
fattas av en oberoende nämnd med facklig 
representation.

Almega Serviceföretagen - en del av 
Tjänsteförbunden och Svenskt Näringsliv
Tjänsteförbunden är ett av de samverkande 
förbunden inom Almega. Medlemskap i 
Almegas förbund ger även medlemskap i 
Svenskt Näringsliv.



VILL DU KONTAKTA ALMEGA 

SERVICEFÖRETAGEN?
Har du frågor kring medlemskapet, inträdesansökan 

eller avgifter? Läs mer och kontakta oss  
via en intresseanmälan på 

serviceforetagen.se 
så hör vi av oss till dig! 


