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Aktuellt i rådgivningen 

Semesterplanering
Det går fort  till sommar och semestertid och det brukar upp-
stå en rad frågor om vilka regler som gäller inför planeringen 
av semester. Hur många semesterdagar har en anställd rätt till 
och hur blir det för den som arbetar deltid?

Arbetsgivaren ska lägga ut huvudsemester under fyra sam-
manhängande veckor under juni, juli eller augusti. Kom ihåg 
att för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att ensidigt lägga ut 
huvudsemestern så ska ni meddela besked om förläggningen 
senast två månader innan semestern börjar gälla. 

Det går även att komma överens om att förlägga huvuddelen 
av semestern till annan del av året.
 
Ytterligare information om semester finns att läsa på vår 
webbplats www.arbetsgivaralliansen.se.

Kommande helgdagar  
Kristi himmelsfärds dag torsdagen den 5 maj 2016 är i alma-
nackan en röd dag. En vanlig fråga vi får är om de anställda 
har rätt till en halvdag dag före röd dag den 4 maj och en ledig 
dag fredagen den 6 maj? 

Onsdag 4 maj, halvdag, den ordinarie arbetstiden är högst fyra 
timmar och får inte förläggas efter kl 13.00.
 
Torsdag 5 maj, röd dag.

Fredag   6 maj, arbetsfri dag.

Observera dock att regler om ob-ersättning kan komma att bli 
tillämpliga då ordinarie arbetstid förläggs enligt avtalet defi-
nerad obekväm arbetstid.



Lönestatistik för Ideella och Idéburna Organisationer
Lönestatistiken för bransch Ideella och Idéburna Organisationer är nu klar och bifogas. Den finns 
även att ladda ned på vår webbplats www.arbetsgivaralliansen.se. 

Ny kontaktperson för branschen
Marie Lav är ny kontaktperson för bransch Ideella och Idéburna Organisationer. Marie är till var-
dags förbundsjurist/rådgivare på Arbetsgivaralliansen och har tidigare arbetat med bransch Vård och 
Omsorg. Er tidigare kontaktperson Love Lind, går vidare till andra branscher inom Arbetsgivaral-
liansen.

Avtalsrörelsen 2016
Nuvarande avtal för branschen löper fram till den 31 mars 2016 och förhandlingar om ett nytt har 
påbörjats. Vad gäller lönerevision ska denna avvaktas tills dess att ett nytt avtal har tecknats.

Anmäl er till branschmöte, seminarium och stämma den 26 april
Som vi tidigare informerat om hålls den 26 april Arbetsgivaralliansens branschmöten och stämma. 
I samband med det bjuder vi på ett inspirerande seminarium:  
Utmaningar för framtidens arbetsmarknad för värderingsstyrda företag och organisationer. 

Seminariet leds av moderator Camilla Ländin och de tre medverkande är: 
 
Sandro Scocco, chefsekonom på tankesmedjan Arena Idé. 
Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. 
Claes Stråth, ordförande för den svenska Ilera-föreningen.   

Anmälan sker via www.arbetsgivaralliansen.se eller på den anmälningsblankett som tidigare skickats 
ut med kallelse till branschmöte och stämma.

Språkstöd för arbetsplatser med nyanlända
YA-delegationen har tagit fram ett språkstöd som kan användas av alla arbetsplatser med anställda, 
praktikanter eller elever, som behöver stöd i att utveckla sin svenska. Om ni exempelvis tar emot 
en YA-anställd, praktikant eller en ny kollega på arbetsplatsen är YA-delegations webbplats ett bra 
hjälpmedel. 

Språkstödet är konkret, kortfattat och enkelt att förstå, vare sig man är anställd, praktikant eller elev. 
Det är kostnadsfritt och består av korta filmer, mallar och sketchnotes. 

YA-anställningar förenar arbete och lärande på arbetsplatsen, underlättar arbetsgivares kompetens-
försörjning och ger unga en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.
YA-delegationen är en statlig kommitté med ett operativt och utåtriktat uppdrag som stödjer ar-
betsmarknadens parter i utvecklingen av lärandet på arbetsplatserna.  
Läs mer på  www.ya-delegationen.se/handledarutbildning/handledarstod



Vilka policys är det krav på att en arbetsgivare har?
En policy/en riktlinje anger en viljeinriktning för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för 
arbetsgivarens beslut och styrning.

En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för verksamheten bör en arbetsgivare 
överväga om man ska hänvisa till i anställningsavtalet för att därigenom kunna ställa skarpare krav 
på den anställde.

På vissa områden är det reglerat i lag att arbetsgivaren ska ha någon form av dokumentation. Det 
gäller framförallt punkterna 1 och 2 nedan. I övrigt är det upp till verksamheten att avgöra vad som 
är viktigt.

Bör det t.ex. finnas en riktlinje för hur man bemöter kunder, hur internet och arbetsgivarens verktyg 
som dator och telefoni får användas, för användandet av sociala medier under arbetstid, etc.

1) Ni är skyldiga att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och en arbetsgivare med  
            mer än tio anställda ska även dokumentera arbetsmiljöpolicyn.  

2) För att öka jämställdheten i arbetslivet ska alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda upp    
            rätta en jämställdhetsplan. 

3) Alkohol- och drogpolicy; Hur ska arbetsplatsen förhålla sig till alkohol och droger? Arbets 
            givaren ska enligt arbetsmiljölagen ”klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om  
            arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet”.  
            Den anställde har rätt att veta vad som gäller på jobbet när det gäller alkohol och droger. 

            För att klargöra vad som gäller bör arbetsgivaren upprätta en alkohol- och drogpolicy och  
            en handlingsplan. Policyn ska innehålla tydliga ställningstaganden för hur arbetsplatsen ser   
            på alkohol och droger, till exempel om alkohol får serveras på personalfester och vad som  
            händer om någon kommer påverkad till jobbet. Handlingsplanen ska fungera som en väg- 
            ledning och tala om hur man ska uppnå det som står i policyn. Se även www.alna.se.

4) Krisplan är inte något krav men kan vara bra att det finns. Se till exempel vidare på följande 
            länk www.prevent.se/amnesomrade/svara-situationer/kriser/handlingsplanvad-ar-kris/

I övrigt kan man fundera över tänkbara riktlinjer som är viktiga för arbetsplatsen .  Riktlinjer för 
kundbemötande, sekretess, datoranvändning etc. 

Vidare vill vi uppmärksamma er på de nya föreskrifterna inom arbetsmiljö om organisatorisk och 
social arbetsmiljö som träder i kraft fden 31 mars 2016. Dessa föreskrifter ställer nya krav på ar-
betsgivaren. Ytterligare information om dessa finns på vår webbplats. Även Arbetsmiljöverket har 
utförlig information www.av.se.



Aktuella utbildningar

Arbetsmiljö     12 april i Göteborg 
     26 maj i Stockholm
__________________________________________________________________
Arbetsrätt för arbetsgivare              12-13 maj i Stockholm 
__________________________________________________________________
Grundkurs i branschavtalets              28-29 april i Stockholm 
allmänna villkor                                      29-30 september i Stockholm
__________________________________________________________________
Konflikthantering          18 april i Stockholm
     12 maj i Malmö
__________________________________________________________________
Lönesättning och lönesamtal  27 maj i Malmö
__________________________________________________________________
Normmedvetet ledarskap                    12 april i Stockholm
__________________________________________________________________
Rehabilitering och    18 maj i Stockholm 
anställningsskydd 
__________________________________________________________________ 
Styrelsearbete – kvällskurs  17 maj i Malmö
     18 maj i Göteborg
                   1 juni i Stockholm
__________________________________________________________________
UGL-utveckling    Se vår webbplats för aktuella utbildningstillfällen
av grupp och ledare,    

För ytterligare information om utbildningarna och anmälan, se www.arbetsgivaralliansen.se.

Trygghetsrådet TRS 
Ni känner väl till att er organisation per automatik är ansluten till Trygghetsrådet TRS som an-
ordnar en mängd seminarier och utbildningar för dig som arbetsgivare, era anställda och fackliga 
representanter. Ett urval av aktuella seminarier är: 

Mål och Aktiviteter                             6 april i Stockholm 
Kontinuerlig planering                      14 april i Stockholm 
och  uppföljning

För aktuella utbildningar se TRS webbplats www.trs.se.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare/rådgivare för bransch  
Ideella och Idéburna Organisationer: Marie Lav på tfn. 08-545 912 04,  eller via e-post  
marie.lav@arbetsgivaralliansen.se.


