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

Avtalsrörelsen 2016  
Nuvarande gällande bransch- och löneavtal löper fram till 
den 31 oktober 2016 och förhandlingar om ett nytt påbörjas 
efter sommaren.  Vad gäller lönerevision ska denna avvaktas 
tills dess att ett nytt avtal har tecknats.

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

Den nya regelns innebär att inlasning sker om en allmän 
visstidsanställning (ej vikariat eller andra typer av anställ-
ningsformer) pågår i mer än två år under en period då 
allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställ-
ningar har följt på varandra, utan beaktande av femårspe-
riod. Anställningarna anses ha följt på varandra om det har 
gått mindre än sex månader från föregående anställnings 
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 min-
derårige 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 anlitar minderåriga sommarjobbare rekommenderar 
vi att ni besöker Arbetsmiljöverkets särskilda temasida om 
minderåriga i arbetslivet på www.av.se. 



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. 

De nya föreskrifterna inom arbetsmiljö om organisatorisk och social arbetsmiljö, som trädde i 
kraft den 31 mars 2016, ställer nya krav på arbetsgivaren. Ytterligare information om dessa finns 
på vår webbplats. Även Arbetsmiljöverket har utförlig information www.av.se.



Höstens utbildningar

Arbetsmiljö     27 oktober i Malmö 

       9 november i Stockholm

       1 december i Östersund

__________________________________________________________________

Arbetsrätt för arbetsgivare             27-28 oktober i Stockholm 

__________________________________________________________________

Grundkurs i branschavtalets  29-30 september i Stockholm 

allmänna villkor                                      

__________________________________________________________________

Konflikthantering          28 september i Stockholm

__________________________________________________________________

Lönesättning och lönesamtal  22 september i Stockholm  

     27 september i Östersund

__________________________________________________________________

Normmedvetet ledarskap                    12 april i Stockholm

__________________________________________________________________

Förmåner och mervärden i    6 oktober i Stockholm

anställningen -  Compensation & Benefits i praktiken

__________________________________________________________________ 

Styrelsearbete – kvällskurs  25 oktober i Stockholm

     26 oktober i Göteborg

__________________________________________________________________

Grunderna i offentlig upphandling 29 september i Stockholm

- LOU från ax till limpa

__________________________________________________________________

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 anord-
nar en mängd seminarier och utbildningar för dig som arbetsgivare, era anställda och fackliga 
representanter.  För aktuella utbildningar se TRS webbplats www.trs.se.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingschef/rådgivare för bransch  
Idrott: Annika Eidfelt på tfn. 08-545 912 03 eller e-post annika.eidfelt@arbetsgivaralliansen.se.


