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Innehåll

Just nu fyller vi webbplatsen med kurser- och seminarier för 2015. 
Du hittar alla under Utbildning på vår webbplats.

Som medlem i Arbetsgivaralliansen har du möjlighet att utveckla 
din kompetens och bli säkrare i rollen som arbetsgivare om du 
deltar i våra kurser och seminarier. Det är viktigt att då och då 
lyfta blicken från det dagliga arbetet och ta del av förändringar 
som är på gång. Dessutom är det ett bra tillfälle att utbyta tankar 
och erfarenheter med ledare i andra medlemsorganisationer. Varje 
år erbjuder vi ett antal utbildningar i olika ämnen. Platserna går åt 
fort så se till att anmäl dig i god tid!

Utbildningar

Välkommen!

Trygghetsrådet TRS bjuder in till seminarium 

KIV-processens metoder och verktyg

Datum: Stockholm 20 januari 

Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett seminarium där du får veta mer 
om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kom-
petensutveckling enligt KIV-processen (kompetensutveckling för 
individ och verksamhet). Seminariet är kostnadsfritt för Arbetsgiva-
ralliansens medlemmar.  

För ytterligare information och anmälan se www.trs.se

För ytterligare information samt anmälan se 
www.arbetsgivaralliansen.se/utbildning
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Branscher

All vetenskaplig kunskap om civilsamhället på en och samma 
plats. Igår lanserade Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhäl-
lesfrågor en ny webbplats för detta – www.civsam.se

Ny webbplats  
om det civila samhället

Från och med årsskiftet kommer IDEA att dela lokaler och sam-
verka med Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarföreningen KFO. 
Tillsammans kommer de tre organisationerna att vara bättre 
anpassade för civilsamhällets framtid.

Som en större gemensam aktör stärker vi civilsamhällets arbets-
givarfrågor och ökar medlemsnyttan för medlemmarna i alla tre 
organisationer.

– IDEA vill vara med och påverka civilsamhällets arbetsgivar- 
frågor. Tillsammans med KFO och Arbetsgivaralliansen är vi en 
starkare röst för civilsamhället, säger Jonatan Hjort, styrelseordfö-
rande i IDEA - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. 
Medlemmarna i IDEA kan därmed räkna med att i framtiden få 
en arbetsgivarservice där fokus i än högre grad är på civilsamhäl-
lets förutsättningar och vardag.

– Vi välkomnar IDEA och ser fram emot ett samarbete som 
kommer våra idéburna medlemmar till del, säger Torsten Friberg, 
ordförande i Arbetsgivaralliansen.

– Genom att samverka och dela resurser hoppas vi kunna erbjuda 
ännu bättre medlemsnytta, säger Leif Linde, ordförande i KFO.

Civilsamhällets arbetsgivar- 
organisationer samlas

Snart dags att lämna löneunderlag för avgiftsberäkning

Nya regler inför årsskiftet

Under februari månad är det dags att lämna löneunderlag för 2015. 
För de medlemmar som registrerat en e-postadress skickas instruk-
tioner ut med e-post. Till övriga sänds instruktioner brevledes.

Vad ska räknas med?

Samtliga ersättningar och förmåner för såväl tillsvidare- som 
visstidsanställda som omfattas av branschavtalet ska tas med om 
anställningen har omfattat minst tre månader eller åtta timmar 
per vecka. Även den totala lönesumman för anställda med löne- 
bidrag ska tas med. 

Avgiften för år 2015 till Arbetsgivaralliansen delas upp i en med-
lemsavgift och en serviceavgift enligt nedan. 

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 3,7 procent av prisbasbeloppet vilket motsva-
rar 1 647 kronor per år och medlem för 2015. På medlemsavgiften 
läggs ingen moms. 

Serviceavgift

Utöver medlemsavgiften debiteras en serviceavgift som enligt 
gällande skatteregler är momspliktig med 25 procent. Serviceav-
giften är 0,37 procent av bruttolönesumman för samtliga anställda 
plus moms. Medlemmar med en lönesumma överstigande  5 mkr 
får en successiv reduktion för lönedelar härutöver. Minimiservice-
avgiften är för 2015 satt till 5 procent av gällande basbelopp vilket 
motsvarar 2 225 kronor plus moms.

Registerutdrag i arbetslivet (A2014-2465-ARM)

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med Arbetsgivarföreningen 
KFO lämnat ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet, med 
anledning av utredningen ”Registerutdrag i arbetslivet”.  

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med Arbetsgivarföreningen 
KFO lämnat ett remissvar till arbetsmarknadsdepartementet, med 
anledning av utredningen ”Stärkt skydd för arbetstagare som slår 
larm”. Sammanfattningsvis tycker vi att det är viktigt att arbets-
tagare har möjlighet att slå larm om allvarliga missförhållanden. 
Däremot är vi negativa till införandet av den lagreglering som 
föreslås i utredningen. 

Remissvaren i sin helhet finn satt läsa på vår webbplats.

Remissvar

Arbetsgivaralliansen kommer att finnas på plats under Ledarskap-
sarenan 2015 som äger rum den 12 februari hos Filadelfiakyrkan, 
Rörstrandsgatan 5 i Stockholm. Temat är Ledarskap och det 
arrangeras elva olika seminarier i ämnet. Det bjuds på  samtal om 
hur olika faktorer i samhället inverkar på hur vi ser på ledarskap 
samt diskutera vilka processer som ligger bakom tankar om ledar-
skap.  Konferensen undersöker hur ledare för ideella organisationer 
kan utöva det ledarskap de vill givet den särart som ideella orga-
nisationer bottnar i. Vad innebär det ideella ledarskapet i relation 
till den flora av ledarskapstankar och ideal som vi ständigt möter?

Ledarskapsarenan 2015

För inkomstår 2012 blir prisbasbeloppet 44 000 kronor, det  
förhöjda prisbasbeloppet 44 900 kronor och inkomstbasbeloppet 
54 600 kronor.

Basbeloppen 2015  

Förmånsvärdet för inkomståret 2015 för fri frukost är 43 kronor, 
för fri lunch eller middag 86 kronor och för helt fri kost (minst tre 
måltider) 215 kronor.     

Kostförmån 2015

Ett tvåårigt avtal har tecknats med Unionen och Akade-
mikerförbunden gällande tjänstemän inom bransch Idrott. 
Löneförhöjningen är lägst 2,3 procent per år med revisioner den  
1 november 2014 samt den 1 november 2015. 

För Unionens medlemmar gäller en individgaranti om lägst 230 kr  
för heltidsanställd vid respektive lönerevision. Unionens medlem-
mar har dessutom en lägsta lön, för anställda som fyllt 21 år, på 19 
720 kr den 1 november 2014 och 20 170 kr den 1 november 2015.

För Akademikerförbundens medlemmar finns ingen individgaranti.

OBS! Förhandlingarna med Fastighetsanställdas förbund gällande  
arbetare är i skrivandes stund ännu ej klara. 

När avtalet är tecknat med samtliga parter kommer begäran om 
löneunderlag att skickas ut till bransch Idrott vilket sedan resul- 
terar i lönestatistik.

För ytterligare information se www.arbetsgivaralliansen.se

Avtal klart för tjänstemän 
inom bransch Idrott

Riksdagen har fastställt budgeten enligt alliansens reservation med 
oförändrad arbetsgivaravgift för unga. Det innebär att den ned-
sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som inte fyllt 26 år vid 
årets ingång, kvarstår, åtminstone fram till det extra val som äger 
rum i mars. År 2015 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften för 
ungdomar 15,49 procent. Inklusive avtalsförsäkringar och kollek-
tivavtalade pensioner är totala arbetsgivaravgiften 21,29 procent.

Arbetsgivaravgifter för unga 
höjs inte vid årsskiftet

Skattefria traktamenten betalas ut under 2015 enligt följande:

• för hel dag 220 kronor, 

• för halv dag 110 kronor, 

• efter tre månader 154 kronor per dag,

• nattschablon 110 kronor per dag.

Schablonbelopp  
vid tjänsteresa i Sverige

Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som 
en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det nya för-
budet mot diskriminering ska bidra till att öka tillgängligheten i 
samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta 
på likvärdiga villkor.

Ett otillgängligt samhälle leder till att människor med funktions-
nedsättning utestängs från samhället. Bristande tillgänglighet 
kan handla om att inte kunna delta på lektionerna i skolan, inte 
komma in i en butik, eller inte få tillgång till myndighetsinfor-
mation.

Lagändringen innebär att personer med funktionsnedsättning ska 
ha en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvär-
diga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet.

Vad innebär bristande tillgänglighet? Med bristande tillgänglig-
het menas att en person med funktionsnedsättning missgynnas 
genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgäng-
lighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation 
med personer utan denna funktionsnedsättning.

Arbetslivet Inom arbetslivet finns det redan i dag krav på att 
arbetsgivare ska göra skäliga stöd- och anpassningsåtgärder på 
arbetsplatsen för personer med funktionsnedsättning. En nyhet är 
att skyldigheten att vidta åtgärder för tillgänglighet nu utökas till 
att gälla alla som också i övrigt omfattas av skyddet mot diskri-
minering, med undantag av personer som på eget initiativ gör en 
förfrågan om arbete.

För ytterligare information se www.do.se och sök på  
”Bristande tillganglighet – en ny form av siskriminering” 

Bristande tillgänglighet  
ger ny diskrimineringsgrund


