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Arbetsgivaralliansen och Svenska Kommunalarbetareförbundet 
har kommit överens om ett nytt avtal för arbetare i bransch Upp-
levelse och Kultur. Avtalet är tvååringt och gäller under perioden 
1 januari 2015 till och med 31 december 2016.

För ytterligare information se www.arbetsgivaralliansen.se

Avtal klart för  
arbetare i bransch  
Upplevelse och Kultur

Arbetsgivaralliansen och Unionen har kommit överens om ett 
nytt avtal för tjänstemän i bransch Upplevelse och Kultur. Avtalet 
är ettårigt och gäller under perioden 1 juni 2015 till och med den 
30 april 2016.

För ytterligare information se www.arbetsgivaralliansen.se

Avtal klart för  
tjänstemän i bransch  
Upplevelse och Kultur

Besök Arbetsgivaralliansen i Almedalen där vi kommer att arrangera 
två seminarier (som du kommer kunna ta del av på webben i efter-
hand) och även medverka på flertalet av våra medlemmars evenemang. 

Ledarskap i ideella organisationer kontra företag 

Vilka skillnader finns i att vara ledare inom det civila samhället 
med värdegrunden som styr mot att leda inom näringslivet där 
vinsten är en faktor att ta hänsyn till? Finns det likheter? Och vad 
kan vi lära oss av varandra?

Ledare från ideella organisationer och näringslivet berättar per-
sonligt om sitt ledarskap, hur de motiverar sig själv och andra. 

Mån 29 juni kl 10.30 – 11.30, Odd Fellow, Nunnegränd 4 

Mångfald i arbetslivet  
– bryt barriärer och krossa fördomarna

Pär Johansson, Glada Hudik, berättar om sina erfarenheter av 
ledarskap, mångfald och inkludering i arbetslivet. Ett samarrange-
mang av Arbetsgivaralliansen, KFO och KFS.

Tis 30 juni kl 10.00 – 11.00, Gotlands museum, Bildstenshallen

Arbetsgivaralliansen  
i Almedalen 2015

Trygghetsrådet TRS parter Arbetsgivaralliansen, Svensk Scen-
konst och PTK har nu kommit överens om att fortsätta erbjuda 
omställningsstöd (stöd till nytt arbete) till den som riskerar upp-
sägning eller blir uppsagd på grund av ohälsa. Det innebär att det 
stöd som prövats under tre år fortsätter under en försöksperiod på 
ytterligare två år, det vill säga till och med den 31 december 2016.

Ordinarie omställningsstöd riktar sig till uppsagda på grund av 
arbetsbrist samt tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fort-
satt anställning.

TRS har under tre år också prövat att komplettera det befint-
liga förebyggande stödet till branscher och arbetsplatser med ett 
stöd riktat till enskilda medarbetare i syfte att öka rörligheten på 
arbetsmarknaden. Den här försöksverksamheten, som alltså hand-
lar om ett individuellt förebyggande stöd, avslutas vid årsskiftet. 

För ytterligare information se www.trs.se

Stöd vid ohälsa fortsätter

För den som är minderårig, alltså den som ännu inte fyllt 18 år, gäller 
särskilda föreskrifter. För att få arbeta ska den minderårige vara över 
16 år och ha fullgjort sin skolplikt. Vissa arbetsuppgifter och arbets- 
tider är inte tillåtna för dessa ungdomar. Ett fåtal arbeten är tillåtna för 
ungdomar mellan 13 – 16 år, då gäller särskilda bestämmelser.

Om du tänker anlita minderåriga sommarjobbare rekommenderar 
vi att du besöker Arbetsmiljöverkets särskilda temasida om minder-
åriga i arbetslivet.

www.av.se/teman/ung/arbetsgivare/arbetsuppgifter.aspx

Skatteverket fastställer årligen den inkomst som skolungdom och 
studerande kan ha utan att behöva betala skatt. För mer informa-
tion om detta besök gärna skatteverkets hemsida. 

www.skatteverket.se

Vad gäller för minderåriga 
sommarjobbare?



Övergångsbestämmelser kring lärarlegitimation för lärare och 
förskollärare upphör att gälla från och med den 30 juli 2015. Som 
arbetsgivare är det viktigt att ha koll på hur det påverkar anställ-
ningar, undervisning och betyg. 

Sedan skollagen ändrades 2010 har en rad förändringar på ett 
genomgripande sätt påverkat skolväsendet. Beslutet om legitima-
tion för lärare och förskollärare har inneburit att redan anställda 
och yrkesverksamma, samt nyutexaminerade, har fått ansöka om 
legitimation hos Skolverket. För många sökande är handlägg-
ningstiden lång.

Av skollagens bestämmelser framgår att kravet på legitimation för 
lärare och förskollärare gäller för tillsvidareanställning, behörig-
het att undervisa samt betygssättning. Kravet gäller från och med 
den 1 juli 2015. För lärare inom grundsärskolan, specialskolan 
eller inom särskild undervisning för vuxna finns en förlängd över-
gångsperiod som gäller till och med den 30 juni 2018.
Det är huvudmannens ansvar att utbildningen genomförs i enlig-
het med skollagens bestämmelser, och därmed även för att lärare 
och förskollärare har legitimation. För arbetsgivaren innebär 
kravet i vissa fall att man behöver omorganisera verksamheten.

Undervisning och betyg

De övergångsbestämmelser som upphör att gälla den 30 juli 2015, 
har inneburit att lärare och förskollärare utan legitimation ändå 
har kunnat undervisa. Från och med den 1 juli 2015 kan så ske i 
undantagsfall.

• Om det inte finns någon att tillgå i huvudmannen organisation  
 som uppfyller lagens krav på behörighet får rektor eller förskole- 
 chef besluta att annan lärare eller förskollärare får bedriva under- 
 visning som längst sex månader.

• Om det behövs för längre tid än sex månader ska huvudmannen  
 fatta beslutet. Det får dock längst beslutas om ett år i taget.

• Betyg ska beslutas av den som eller de lärare som bedriver under- 
 visningen vid den tidpunkten när betyg ska sättas. Den som inte  
 är legitimerad för ämnet får inte självständigt sätta betyg. Betyg  

Anställning och legitimation

 beslutas då i samråd med en legitimerad lärare. Kan de inte enas  
 beslutar den legitimerade läraren. 

• Finns ingen behörig i ämnet att tillgå inom verksamheten, beslutar  
 rektorn om betyget.

Anställning

Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller 
förskollärare utan tidsbegränsning. Ett visst undantag finns som 
anges i § 20 i skollagen.

Får man ha anställda i verksamheten som inte har legitimation? 
För den som redan är tillsvidareanställd, avgör huvudmannen om 
man kan bereda fortsatt anställning eller om man av verksamhets-
käl behöver säga upp den som saknar legitimation för att i stället 
anställa legitimerade lärare.

För tidsbegränsat anställda lärare som saknar legitimation övergår 
inte anställning till tillsvidaretjänst efter viss tid. Skollagen gäller 
här framför lagen om anställningsskydd. Det förutsätter i de flesta 
fall förhandlingar enligt medbestämmandelagen och rådet är att 
kontakta Arbetsgivaralliansen för att diskutera situationen.

För dig som är arbetsgivare

För många är situationen en utmaning och innebär avgörande ställ-
ningstaganden. Om ni fortfarande är osäkra på hur de nya reglerna 
ska hanteras är ni välkomna att kontakta oss och fråga om råd.

Arbetsgivaralliansen hjälper er med alla frågor som rör er arbets-
givaroll. 

www.arbetsgivaralliansen.se

Idéburna skolors riksförbund kan hjälpa er med generella regler 
om behörighet och skoljuridik. 

www.ideburenskola.se

Skolverket ger detaljerad vägledning om exempelvis behörighet i 
ämnen. 

www.skolverket.se

Arbetsgivaralliansen och Unionen har tecknat det första historiska 
kollektivavtalet för spelare i HockeyAllsvenskan, vilket reglerar all-
männa anställningsvillkor med mera. 

Avtalet gäller alla arbetsgivare och anställda ishockeyspelare i 
ishockeyklubbar/-föreningar som är anslutna till Arbetsgivaralli- 
ansen. Avtalet gäller från och med 1 maj 2015.

Historiskt kollektivavtal  
tecknat för spelare i  
HockeyAllsvenskan

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med KFO skickat in ett remissvar på 
ägarprövningsutredningen, SOU 2015:7 Krav på privata aktörer i välfärden.. 
Utredningen säger att man vill säkerställa, bevara, vidareutveckla och fortsatt 
främja mångfalden inom välfärdssektorn. Detta ser vi positivt på. Men vi 
tycker att utredningen inte behandlar mångfalden av aktörer inom välfärden 
då den huvudsakligen utgår från aktiebolag som verksamhetsform. Vi tycker 
även att det närmast är en huvudmannaprövning och inte en ägarprövning. 

Hela remissvaret finns att läsa på www.arbetsgivaralliansen.se

Remissvar på  
ägarprövningsutredningen
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Välkommen!
För ytterligare information/anmälan se www.arbetsgivaralliansen.se/utbildning

Arbetsgivaralliansen har träffat socialförsäkringsminister Annika 
Strandhäll för att diskutera den ökande sjukfrånvaron. På agendan 
stod bland annat vilka erfarenheter som finns från tidigare perioder 
med hög sjukfrånvaro och om det finns något som idag kan göras 
för att hindra ökningen. Inför mötet med ministern hade Arbets-
givaralliansen samlat in funderingar och tankar kring sjukfrånvaro 
från några av våra medlemmar. Att ministern vill prata med Arbets-
givaralliansen och andra representanter för arbetsmarknadens parter 
är bra, även om inga enkla svar finns på den komplexa frågan varför 
sjukfrånvaron ökar. Samtalen kommer att fortsätta i höst.  

Ministermöte om  
ökande sjukfrånvaro

Lönebidragstaket har inte höjts sedan 2007. Det är en viktig 
insats för att möjliggöra att personer med funktionsnedsätt-
ningar får anställning på vanliga arbetsplatser runt om i landet.  
Den uteblivna höjningen medför att en stor grupp människor  
riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden. Därför gör civil- 
samhällets parter både arbetsgivare och fack, en gemensam skriv-
else till regeringen om vikten av en höjning av lönebidragstaket.  
Det är Arbetsgivaralliansen, Arbetsgivarföreningen KFO, Vision,  
Kommunal och Unionen som tillsammans uppmanar regeringen.

Hela skrivelsen finns på www.arbetsgivaralliansen.se

Civilsamhällets parter:  
Höj lönebidragstaket!

Samverkansavtal  
– för bättre verksamhet, trivsel och utveckling 

Datum: Stockholm 1 september
 Göteborg den 9 september
 Malmö den 10 september

Partsgemensamma informationstillfällen om det reviderade 
Samverkansavtalet som slutits.

Arbetsrätt för arbetsgivare – en tvådagarskurs

Datum: Stockholm 17 – 18 september

Vad innebär arbetsgivaransvar? Arbetstagare respektive uppdrags- 
tagare – vad är skillnaden? Vad ska ni som arbetsgivare tänka på
innan ni anställer? Anställningsformer, MBL/samverkan, arbets- 
tid Vad behöver man tänka på när en anställning upphör?

Branschavtalets allmänna villkor – grundkurs 

Datum: Stockholm 24 – 25 september

Passa på att under två dagar lära dig grunderna i branschavtalet!  
Branschavtalets regler gås igenom från anställning till uppsägning.  
Beräkning av avdrag och tillägg vid sjukdom, föräldraledighet,  
semester, ferier, övertid, restid och mycket mera. 

Skatte- och löneseminarium

Datum: Stockholm 30 november

Kursen tar upp vad som hänt under 2015 och vad som kommer  
att hända på skatte- och löneområdet 2016.

Höstens utbildningar
– ett urval av kurser som anordas under hösten, kursutbudet fylls på under hand på vår webbplats.


