
aktuellt
Arbetsgivar

EXTRA

Klara Södra Kyrkogata 1, Box 16355, 103 26 Stockholm  |  www.arbetsgivaralliansen.se  |  08-545 912 00

Endast till medlemmar inom bransch 
Ideella och Idéburna Organisationer

Innehåll
• Avtal klart för bransch   
  Ideella och Idéburna Organisationer

•  Nya regler om tidsbegränsade anställningar 

• Vad gäller för minderåriga sommarjobbare?

• Skatteavdrag för skolungdomar 2016

• Nyinvalda ledamöter i branschkommittén 

• Frågor

17 JUNI 2016 

Avtal klart för bransch 
Ideella och Idéburna Organisationer
Ett nytt kollektivavtal har tecknats för arbetsgivare inom 
bransch Ideella och Idéburna Organisationer. Avtalet gäller 
från den 1 maj 2016 till den 30 april 2017.

Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal om löner och 
allmänna anställningsvillkor för anställda inom bransch Ideella 
och Idéburna Organisationer. Motparter i avtalet är Unionen, 
Vision, Fastighetsanställdas Förbund respektive Akademiker
förbunden. För de fackliga parterna är överenskommelsen pre
liminär till dess att deras förbundsstyrelse respektive styrgrupp 
fattat beslut om avtalet. 

För Unionen gäller att ett utrymme beräknat på de fasta kon
tanta lönerna utges med 2,2 procent per den 30 april. Varje 
medlem som omfattas av revisionen garanteras en höjning om 
minst 200 kronorper månad. Lägsta heltidslönen för Unionens 
medlemmar som har fyllt 20 år är 20 222 kronor per månad. 

För Akademikerförbunden och Vision ökas lönesumman för 
medlemmarna i organisationen med minst 2,2 procent per den 
30 april 2016. Ingen individgaranti eller lägstlön.

För Fastighetsanställdas Förbunds höjs utgående löner med  
590 kronor från 1 maj 2016 och 20 åringars lägsta löner fryses 
till 1/1 2017 då de höjs med 590 kronor.

Riktlinjer för beräkning av retroaktivitet finns i löneavtalet. 
Det är samma skrivning som gällt sedan tidigare.

En arbetsgrupp om arbetstid inrättas under avtalsperioden.

Förhandlingsprotokoll med bilagor hittar du genom att logga 
in på Arbetsgivaralliansens webbplats. Där kommer även avta
let finnas som pdf när det är formgivet.



Nya regler om tidsbegränsade anställningar 
Den 1 maj 2016 trädde en kompletterande inlasningsregel i kraft som gäller utöver femårsregeln.

Den nya regeln innebär att inlasning sker om en allmän visstidsanställning (ej vikariat eller andra 
typer av anställningsformer) pågår i mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, 
vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra, utan beaktande av femårsperiod. Anställ
ningarna anses ha följt på varandra om det har gått mindre än sex månader från föregående anställ
nings slutdag.   
Ytterligare information finns på vår webb  
www.arbetsgivaralliansen.se/rådgivning/anställning/inlasning 

Vad gäller för minderåriga sommarjobbare? 
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 
arbetstider är inte tillåtna för dessa ungdomar. Ett fåtal arbeten är tillåtna för ungdomar mellan 13 
och 16 år, då gäller särskilda bestämmelser.

Om ni tänker anlita minderåriga sommarjobbare rekommenderar vi att ni besöker Arbetsmiljöver
kets särskilda temasida om minderåriga i arbetslivet, www.av.se. 

Skatteavdrag för skolungdomar 2016 
Under inkomståret 2016 behöver skatteavdrag för skol ungdomar och studerande inte göras när den 
sammanlag da inkomsten är lägre än 18 739 kr.

Skatteavdrag ska inte göras på ersättningar som vid utbetalnings tillfället understiger 100 kr. Samma 
gäller för ersättningar som till en och samma person inte beräknas uppgå till sammanlagt 1 000 kr 
under inkomståret. Ni som arbetsgivare behöver inte heller betala några arbetsgivaravgifter på er
sättningar som sammanlagt understiger 1 000 kr under året. 

När det gäller ersättningar till studerande och skolungdomar med tillfäl liga anställningar under lov 
m.m. finns särskilda regler för skatteavdrag. Med årsinkomst menas här lön, inklusive semesterer
sättning, och olika skattepliktiga förmåner. 

Om förutsättningarna är uppfyllda behövs inget särskilt beslut från Skat teverket om att skatteavdrag 
inte ska göras. Det räcker att den studerande gör troligt att inkomsten kommer att uppgå till högst 
18 738 kr. På Skatteverket webbplats (www.skatteverket.se) finns ett intyg (SKY 434) som den 
studerande kan använda i detta fall. I de fall det råder osäkerhet på om ni ska göra skatteavdrag eller 
inte kan ni alltid be den anställde att lämna ett särskilt beslut om ändrad beräk ning {jämkning) från 
Skatteverket istället för intyget.



Nyinvalda ledamöter i branschkommittén 
Vi välkomnar följande ledamöter till branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer: 
Robert Bergman, Human Bridge, 
Annette Illes, Studieförbundet Bilda,
Marie Westerlund, Stockholm Environment Institute,
Gunilla Melsted, Diakonia, ordförande, 
Louise Hedberg, Sveriges Författarförbund, 
Karin Sjöholm, Centerpartiet.

Samtliga ledamöter valdes för en period om två år i samband med Arbetsgivaralliansens stämma i 
april.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare/rådgivare för bransch  
Ideella och Idéburna Organisationer:   Marie Lav på tfn. 08545 912 04,  eller via epost  
marie.lav@arbetsgivaralliansen.se.


