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Lönestatistik för bransch Ideella och 
Idéburna Organisationer 
Lönestatistiken för 2014 är nu klar och bifogas.

Den finns även att läsa på branschsidan på  
www.arbetsgivaralliansen.se. 

Lönerevision 1 maj 2015 
Bransch- och löneavtalet är treårigt och gäller t.o.m. 30 april 2016 
och innehåller bl.a. en lönerevision per den 1 maj 2015.

För Unionen, Akademikerförbunden och Vision  
Alla belopp avser heltidsanställning. Vid deltidsanställning ska 
beloppen proportioneras till sysselsättningsgraden.

Lägsta löneökningsutrymme  2015-05-01: 2,5 procent.

Lägstlön för Unionens medlemmar: Lön för heltidsanställd arbets-
tagare som fyllt 20 år ska uppgå till lägst 19 787 kr efter den 1 maj 
2015. 

För Unionens medlemmar finns en individgaranti om 250 kronor 
per revisionstillfälle. 

För Fastighetsanställdas Förbund  
Alla belopp avser heltidsanställning. Vid deltidsanställning ska 
beloppen proportioneras till sysselsättningsgraden.

Lönerevision 2015-05-01: Lönerna höjs med 650 kr. 
 
Lägstlön för Fastighetsanställdas Förbunds medlemmar:   
Lön för heltidsanställd arbetstagare som fyllt 20 år ska uppgå lägst 
til 21 015 kr efter den 1 maj 2015.

Kommande helgdagar
Arbetsgivaralliansen får just nu många frågor som rör kommande 
helgdagar.



Kristi himmelsfärd enligt § 11 mom 2.2 i avtalet
Dagen före Kristi himmelfärds dag är den ordinarie arbetstiden högst fyra timmar. Sådan dag får ordinarie 
arbetstid inte förläggas efter kl 13.00.

Dagen efter Kristi himmelfärds dag  är enligt avtalet en arbetsfri dag.  Tjänstgöring på arbetsfri dag får 
inte överstiga 21 dagar per kalenderår. Om särskilda skäl föreligger kan överenskommelse träffas om 
tjänstgöring därutöver. På begäran av arbetstagaren kan den lokala fackliga organisationen delta i över-
läggningen.

Nationaldagen
Nationaldagen den 6 juni infaller i år på en lördag. I branschavtalet finns ingen skrivning som säger att 
den dagen ersätts. 

Semesterplanering
Snart är det sommar och semestertid och då brukar det uppstå en rad frågor om vilka regler som gäller. 
Hur många semesterdagar har en anställd rätt till? Hur blir det för den som arbetar deltid? Hur blir det 
med semestern för den som är helt eller halvt sjukskriven? 

Arbetsgivaren ska lägga ut sommarsemestern under juni, juli och augusti då arbetstagaren har rätt till 
minst fyra veckors sammanhängande ledighet. Det går också att avtala om att förlägga huvuddelen av 
semestern till en annan del av året.

Läs mer på vår webbplats www.arbetsgivaralliansen.se där vi har samlat några av de vanligaste semes-
terfrågorna. Du hittar dem under Vanliga frågor.

Överplatsövergripande projekt  - ÖPA
Arbetsgivaralliansen tillsammans med Trygghetsrådet TRS arbetar med att ta fram en ledarutbildning, ett 
ÖPA-projekt,  för medelstora medlemmar inom bransch Ideella och Idéburna Organisationer. 

Utbildningen är tänkt att äga rum under hösten 2015. 

Arbetsgrupp arbetstid 
Under våren kommer Arbetsgivaralliansen tillsammans med respektive facklig organisation att genomfö-
ra studiebesök hos ett par utvalda medlemmar. Syftet är att genomföra en översyn av arbetstidsområdet 
och arbetstidsreglerna.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens rådgivare för bransch Ideella och Idéburna 
Organisationer: Love Lind på tfn. 08-545 912 16 eller e-post love.lind@arbetsgivaralliansen.se 
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