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Skatteverket anser att second hand-försäljning som bedrivs av all-
männyttiga ideella föreningar och registrerade trossamfund kan 
jämställas med sådana basarer och loppmarknader som av hävd 
har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete och kan 
därmed undantas från beskattning. Förutsättningen är att second 
hand-försäljningen inte bedrivs i direkt konkurrens med den 
kommersiella second hand-branschen.

En allmännyttig ideell förening eller registrerat trossamfund som 
säljer second hand-varor i sådan omfattning att de är skattskyldiga 
till inkomstskatt är också skattskyldiga till mervärdesskatt för sin 
försäljning. Beskattningsunderlaget för mervärdesskatt är ersätt-
ningen, alltså hela försäljningspriset för varorna, minskat med 
mervärdesskatt.

Ideella föreningars  
second hand-försäljning

Arbetsgivaralliansen har tillsammans med Arbetsgivarföreningen  
KFO lämnat ett remissvar som rör ”Nya regler om aktiva åt- 
gärder mot diskriminering (SOU 2014:41)” till Arbetsmarknads- 
departementet. Sammanfattningsvis ställer vi oss tveksamma till 
om införandet av de föreslagna reglerna bidrar till ett så effektivt 
medel mot diskriminering som möjligt. 

Hela skrivelsen finns att läsa på vår www.arbetsgivaralliansen.se

Synpunkter på aktiva  
åtgärder mot diskriminering

Regeringen har beslutat om prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp  
och inkomstbasbelopp för år 2015. Prisbasbeloppet höjs till  
44 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet till 45 400 kronor. 

Prisbasbeloppet används bland annat för beräkning av bilför-
månsvärdet och maximalt skattefritt traktamente. 

Inkomstbasbeloppet blir 58 100 kronor, vilket används för bland 
annat beräkning av pensionspoäng.  

Nya basbelopp 

Pia Sundhage tilldelades Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 
2014. I en ny undersökning framtagen av Vasakronan har 2 000 
kontorsanställda rankat en rad kända ledarprofiler utifrån vem de 
helst skulle vilja ha som chef. Pia Sundhage, förbundskapten för 
svenska damlandslaget i fotboll, är överlägset populärast. Mer än 
var fjärde tillfrågad sätter henne högst på önskelistan. (Källa: SvD)

Alice Bah Kuhnke tilldelades Arbetsgivaralliansens ledarsti-
pendium 2007. Sedan den 3 oktober 2014 är hon kultur- och 
demokratiminister i Sveriges regering.

Populära ledarstipendiater

Förhandlingarna om ett nytt bransch- och löneavtal för bransch 
Idrott har inletts. Gällande avtal löper ut den 31 oktober 2014 
och vår förhoppning är att ett nytt har tecknats innan dess. Vi 
informerar fortlöpande om läget i avtalsförhandlingarna på webb-
platsen.

Ytterligare information hittar du på www.arbetsgivaralliansen.se

Avtalsförhandlingarna  
för bransch Idrott

Det är dags att lämna in löneuppgifter per den 1 september 2014, 
för alla branscher utom Idrotten Blanketter och anvisningar 
skickas ut separat per post till alla medlemmar. Vi ber er att sända 
in uppgifterna snarast möjligt.

När insamlingen är klar får ni en sammanställd statistik som kan 
användas vid kommande lönerevision och för lönesättning i övrigt.

Dags att lämna in  
löneuppgifter



Så gör du om en anställd  
missköter sig
En vanlig fråga i Arbetsgivaralliansens jour är hur du som arbets-
givare ska agera när en anställd inte uppfyller kraven eller sköter 
sitt uppdrag enligt anställningsavtalet. Vi har här sammanställt 
vad man bör tänka på i en sådan situation.

Vad gör jag när en anställd missköter sig?

Hur ska du som arbetsgivare agera när en anställd inte upp- 
fyller kraven eller sköter sitt uppdrag enligt anställningsavtalet? 
Det beror på vilket sätt den anställde inte sköter sitt uppdrag 
och varför. Som arbetsgivare bör du först undersöka om det finns 
någon bakomliggande orsak som medför att den anställde har 
svårt att sköta sitt uppdrag. Vår rådgivning nedan bygger på att 
misskötsamheten inte grundar sig på sjukdom.

Informera den anställde muntligt

Det första steget är att arbetsgivaren på ett konstruktivt sätt 
muntligt informerar den anställde om vilka regler som denne har 
att följa och gärna följa upp detta genom att fråga vad du som 
arbetsgivare kan göra för att hjälpa denne med att upphöra med 
sitt felaktiga beteende. 

• Agera direkt. 

• Var tydlig och konsekvent gentemot arbetstagare som agerar felaktigt.  

Bekräfta samtalet skriftligt

Bekräfta dina samtal skriftligt, till exempel genom att skicka ett 
sammanfattande mejl. Om agerandet fortsätter bör du än tyd- 
ligare markera att beteendet inte är acceptabelt och att det måste 
upphöra. Om inte dessa verbala tillrättavisningar har någon effekt 
bör du använda dig av en skriftlig tillrättavisning och därigenom 
betona allvaret, det vill säga att beteendet inte är acceptabelt och 
att ett fortsatt beteende kan medföra att anställningen upphör.

När ni utformar den skriftliga tillrättavisningen är det viktigt att 
denna inte kallas för exempelvis ”skriftlig varning”. Syftet är näm-
ligen inte att bestraffa utan att medvetandegöra och förmå den 
anställde till att förändra sitt beteende. Så här kan en tillrättavis-
ning utformas: 

• När, var, hur har ett beteende från den anställdes sida inneburit  
 ett brott mot anställningsavtalet. 

• Beskriv på vilket sätt den anställde istället ska utföra sitt arbete  
 framöver, det vill säga gör den anställde medveten om vilka krav som  
 ställs på denne genom det anställningsavtal ni ingått ömsesidigt. 

• Beskriv även vilka konsekvenserna kan bli om denne inte rättar  
 till sitt beteende. 

Åtgärdsplan

Vid allvarligare brister bör en åtgärdsplan och tidplan upprättas. 
Åtgärdsplanen bör innehålla skrivningar som det oönskade bete-
endet/arbetsresultatet, vilket beteende som krävs, vilka stödåtgärder 

som arbetsgivaren tänker sätta in för att ge den anställde möjlighet 
att uppnå det krävda beteendet, hur uppföljning ska ske och en tid-
plan för när det önskade beteendet/arbetsresultatet ska vara uppnått. 
Dessutom bör arbetsgivaren ta med att den anställde riskerar att bli 
omplacerad eller uppsagd om inte uppsatta mål nås inom tidplanen.

Omplaceringsskyldighet

Innan en uppsägning kan bli aktuell måste du som arbetsgivare 
fullfölja din omplaceringsskyldighet. Omfattningen av omplace- 
ringsskyldigheten beror på den anställdes agerande. Vissa bete-
enden är aldrig acceptabla och då har du heller inte skyldighet 
att omplacera arbetstagaren. Om det är skäligt att omplacera 
den anställde ska du erbjuda arbeten som är lediga och som den 
anställde har tillräckliga kvalifikationer för. 

Uppsägning

Det går inte att svara på hur många skriftliga tillrättavisningar 
som behövs innan en uppsägning är aktuell. Vissa beteenden är så 
klandervärda att ingen skriftlig erinran behövs, medan andra bete-
enden är så bagatellartade att det aldrig kan utgöra saklig grund 
för uppsägning, oavsett hur många skriftliga erinringar som görs. 

Om du som arbetsgivare har vidtagit de åtgärder som beskrivits 
ovan och den anställde fortfarande inte uppfyller kraven/sköter 
sitt uppdrag är det aktuellt att avgöra om beteendet utgör saklig 
grund för uppsägning. 

Generellt kan nämnas att grunden för uppsägning av personliga 
skäl inte får ligga längre tillbaka i tiden är två månader. Det inne-
bär att om den anställde misskött sig vid ett flertal tillfällen, måste 
i vart fall det sista tillfället ligga inom en två månaders period från 
uppsägningen. Vidare är det du som arbetsgivare som i en tvist har 
bevisbördan för att saklig grund för uppsägning föreligger. Om du 
till exempel anser att det finns brister i den anställdes bemötande 
av kunder, ska du också kunna styrka detta. Därför är det viktigt 
att du som arbetsgivare är tydlig med vilka beteenden som du inte 
accepterar – och agerar direkt.

I det fall en uppsägning blir aktuell måste du följa de arbetsrätts-
liga formaliareglerna:

• Beskedet om uppsägning ska vara skriftligt och innehålla infor- 
 mation om hur arbetstagaren ska agera för att rättsligt invända  
 mot beslutet. 

• Två veckor innan beslutet ska den lokala arbetstagarorganisa- 
 tionen och den anställde varslas om uppsägningen och i samband  
 med varslet krävs att grunderna preciseras och att arbetsgivarsidan  
 är beredd att diskutera det kommande beslutet.

Kontakta din rådgivare på Arbetsgivaralliansen om du är osäker 
på hur du ska agera!
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Konflikthantering 

Datum: Stockholm 22 oktober
Målgrupp: Chefer, arbetsledare och personalansvariga.

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Datum: Stockholm 27 oktober (fulltecknad)
Målgrupp: Styrelseledamöter, chefer och arbetsmiljöansvariga. 

Arbetsrätt för arbetsgivare 

Datum: Stockholm 11-12 november (fulltecknad)
Målgrupp: Ledare/arbetsgivarföreträdare eller den som är på  
 väg att bli det.

Medarbetarsamtal – grundkurs 

Datum: Luleå 19 november  
 (Stockholm 1 december fulltecknad)
Målgrupp: Chefer och arbetsledare på alla nivåer. 

Kursen är av grundläggande karaktär och tar därför inte upp 
samtal av känslig natur.

Skatte- och löneseminarium 

Datum: Stockholm 1 december
Målgrupp: I första hand löneadministratörer och löneansvariga  
 men även chefer med övergripande ansvar för  
 dessa frågor.

Aktuella utbildningar

Välkommen!

– enstaka platser kvar

Trygghetsrådet TRS bjuder in till seminarium 

Kommunikation och effektiva möten

Datum: Stockholm 20 november 

Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett heldagsseminarium om hur ni får till effektivare möten. Under dagen kommer ni att diskutera,  
prova ett antal metoder och gå igenom de viktigaste uppgifterna för att få till effektiva möten, såsom: förberedelser, inledning, 
tidspassning, spelregler, bra mötesmetoder, sammanfattningar, dokumentation, avslutning och uppföljning. Dessutom belyses 
mötesledarens förhållningssätt. Seminariet är kostnadsfritt.  

Läs mer om seminariet på www.trs.se

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


