
aktuellt
Arbetsgivar

EXTRA

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

Endast till medlemmar  
inom bransch Idrott

Innehåll
• Nytt avtal för bransch Idrott

• Arbetsmiljökommitté för  

   bransch Idrott är bildad

• Arbetsmiljöverket inspekterar  

 hästnäringen

• Dags att gå en kurs?  

• Frågor

24 FEBRUARI 2015 

Nytt kollektivavtal för bransch Idrott 
Förhandlingarna om ett nytt avtal för bransch Idrott är avslutade 
avseende både tjänstemän och arbetare.  Nedanstående är en 
övergripande genomgång av förändringarna i avtalet med kom-
mentarer.   

Bakgrund
Arbetsgivaralliansens Branschkommitté Idrott övergripande mål 
är att skapa ett kollektivavtal som är anpassat till den verksamhet 
som våra medlemmar bedriver. Kommitténs ansvar är att teckna 
avtal som säkrar såväl överlevnad som långsiktig utveckling av 
verksamheterna. 

Den övriga arbetsmarknaden har stor inverkan på förhandling-
arna, genom det så kallade ”industrimärket” som normerar löne- 
och kostnadsökningsnivåer, en ordning som under snart tjugo år 
har respekterats av arbetsmarknaden och lett till reallöneökningar. 

Kommittén har under en lång tid arbetat för att lönesamtal ska 
vara grunden vid lönesättning samt att individgarantin tas bort. I 
avtalsrörelsen 2012 fick vi lönesamtalsmodellen för samtliga tjäns-
temän. Individgarantin finns dock kvar. Vi anser att individgarantin 
leder till löneglidning och att arbetsgivaren dessutom förlorar sin 
möjlighet att använda lönen som ett incitament. Individgarantin 
innebär att även de som missköter sitt arbete och inte lever upp 
till ställda mål har rätt till en löneökning. 

Ett annat problem är att tillämpa reglerna beträffande arbetstid. 
Det förekommer många tillämpningar som saknar stöd i avtal och 
praxis. Detta är ofta dyrt och skapar otydlighet, vilket leder till 
tvister. Vi kom därför i avtalsrörelsen 2012 överens om att tillsätta 
en arbetsgrupp för att med våra motparter för att titta på frågan. 
Arbetsgruppen kom fram till att arbetstidsreglerna i avtalet behö-
ver ses över för att bli tydligare och lättare att tillämpa. 



Våra medlemmar brottas även med den borttagna projektanställningsformen. Många får medel från en 
extern finansiär för att driva ett projekt som löper under längre tid än två år. Eftersom en anställd endast 
kan ha anställningsformen allmän visstidsanställning i två år under en femårsperiod skapar detta svårig-
heter. Vi vet att detta leder till att medlemmar istället väljer att tacka nej till projekt eller avsluta projekt i 
förtid.  

På senare tid har medlemmar hört av sig då de vill anställda idrottutövare på elitnivå. Personerna ska 
träna på arbetstid och det föreligger väldigt liten motprestation från den anställdes sida.

Vår avsikt var att träffa ett treårsavtal för att under avtalsperioden ta bort individgarantin. Unionen kunde 
inte teckna ett så långt avtal om inte vi gick på deras yrkande om delpension. Avtalsperioden blev därför 
två år. 

Det tog tid för oss att bli klara med avtalen med Kommunal och Fastighets. Det har till stor del berott på 
att de båda facken hade olika yrkanden beträffande allmänna villkor och löneavtalet. 

Avtalsperiodens längd och löneökningsnivåer
 
Unionen och Akademikerförbunden
Ett utrymme om 2,3 % beräknat på de fasta kontanta lönerna per den 31 oktober 2014 och 2,3 % beräk-
nat på de fasta kontanta lönerna per den 31 oktober 2015 utgör lägsta löneökningsutrymme vid löneö-
versyn. 

”För Unionens medlemmar gäller dessutom att Lön för heltidsanställd tjänsteman som fyllt 21 år 
ska uppgå till lägst 19 720 kronor per månad efter den 1 november 2014 och lägst 20 170 kronor 
efter den 1 november 2015”.

Kommentar
Avtalet gäller i två år och höjningen ligger i paritet med det s.k. industrimärket. Observera att den lägsta 
lönen som anges ovan endast gäller i förhållande till Unionens medlemmar. 

Individgarantin
Under avtalsperioden ligger individgarantin på 230 kronor per månad. För deltidsanställd ska beloppet 
nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. 

Alternativregel till individgaranti gäller år 2015
Medlemmar i Unionen ska ha del av lönerevision i enlighet med löneprinciper som parterna angivit 
i detta avtal.

För medlem i Unionen som inte uppfyller uppsatta mål enligt lönekriterier och organisationen löne-
principer kan löneutfallet vara lägre än individgarantin.



I dessa fall ska:

-  arbetsgivaren redovisa till Unionen vilka medlemmar som omfattas av denna alternativre-  
 gel och skälen till att de undantas, 
-  arbetsgivaren kalla till överläggning om den enskildes förutsättningar för arbetsuppgif  
   terna och eventuella behov av insatser och hanteras enligt punkt 6, ”Ogynnsam löneut      
 veckling”.

För det fall parterna inte kan komma överens lokalt kan frågan hänskjutas till de centrala par-
terna. Om de centrala parterna inte kommer överens ska individgaranti utgå.

Kommentar
Kommitténs mål har varit att ta bort individgaranti av skäl som redovisats ovan. Unionen i sin tur anser 
att Arbetsgivaralliansens medlemmar inte klarar av att tillämpa nuvarande löneavtal vilket t.ex. får till 
följd att personer med lönebidrag riskerar att drabbas om individgarantin tas bort. 

Vår kompromiss blev Unionens lägsta individgaranti samt en alternativ regel år 2015 som innebär att 
arbetsgivaren har möjlighet ge lägre löneutfall än individgarantin förutsatt att detta kan motiveras uti-
från måluppfyllnad. Detta ska föregås av att Arbetsgivaralliansen tillsammans med facken åker ut och 
informerar om löneavalet inför lönerevisionen 2015 och det är även därför som alternativregeln träder i 
kraft 2015. Vi ska även göra en avstämning 2016 för att se hur alternativregeln har fungerat. 

Fastighetsanställdas Förbund och Svenska Kommunalarbetareförbundet 
Lönerna höjs 2014-11-01 med 550 kr respektive 2015-11-01 med 600 kr. För deltidsanställd ska belop-
pet nedräknas i proportion till vad deltiden utgör i procent av heltid. 

Lägsta grundlön vid fyllda 20 år är 2014-11-01 20 660 kr och 2015-11-01 21 160 kr.
 
Ungdomslönerna ligger fast under avtalsperioden.

Kommentar
Kommitténs mål har varit att löneökningarna ska ligga i paritet med märket och vi gör bedömningen 
att vi lyckats med detta.  

Allmänna villkor

Arbetstid
Vi har gjort stora förändringar i de delar i kollektivavtalet som rör oreglerad arbetstid, hela texten finns 
att läsa på vår webbplats. Dessutom gör vi förändringar i kapitelindelningen så att det ska bli lättare att 
hitta i kollektivavtalet. 



Kommentar
Avsikten från oss och våra motparter har varit att inte ändra något materiellt utan endast förtydliga vad 
som gäller idag. Vi har dock fått in en förändring beträffande kompensationen för oreglerad arbetstid: 

Arbetstagare med oreglerad arbetstid kompenseras med minst fem extra semesterdagar och/eller 
högre lön. 

Dessutom har vi fått in ett förtydligande beträffande vilka ersättningar som inte utgår för personer med 
förtroendearbetstid:

Ersättning för övertid/ mertid, obekväm arbetstid och restid utges inte till arbetstagare med oregle-
rad arbetstid.

Förlängd allmän visstidsanställning
Ett lokalt kollektivavtal om förlängd allmän visstidsanställning om längst tre år kan träffas om följande 
förutsättningar är uppfyllda:  

- anställningsformen finansieras med externa medel,
- anställningsformen avser ett särskilt för ordinarie verksamhet tidsbegränsat ändamål. 

I de fall ett lokalt kollektivavtal enligt ovan träffas ska följande gälla:

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän 
visstidsanställning och/eller som vikare i sammanlagt minst tre år, övergår anställningen till en tills-
vidareanställning.

Anmärkning:  
De centrala parterna rekommenderar att avtal träffas enligt ovan om behov finns och förutsättning-
arna är uppfyllda. 

Kommentar
Vi har öppnat upp möjligheten att via lokala kollektivavtal få en förlängd allmän visstidsanställning som 
kan användas upp till tre år. Kraven är att anställningen finansieras med externa medel samt och har ett 
särskilt ändamål, med andra är den väldigt lik en ”projektanställning”. Skälet till att det krävs ett lokalt 
kollektivavtal är fackens motvilja till ytterligare tidsbegränsade anställningar. Vi är dock överens med våra 
motparter om att ett lokalt kollektivavtal ska träffas förutsatt att förutsättningarna är uppfyllda. 

Idrottsutövare
Parterna är överens om att teckna ett eget kollektivavtal för idrottsutövare. Med idrottsutövare avses en 
person som utövar en individuell sport på yttersta elitnivå i Sverige. Den anställde idrottsutövaren ska 
kunna träna till stor del på sin arbetstid. 

Det särskilda kollektivavtalet för Idrottsutövare är planerat att vara klart senast juni 2015.



 

Kommentar
Vi gör bedömningen att det finns ett behov av att kunna anställa elitidrottare. Idag är det endast inom 
lagidrott där särskilt kollektivavtal finns som det går att anställa idrottsutövare på en annan anställ-
ningsform än allmän visstid. Möjligheten behöver utökas även till individuella idrottsutövare.

Föräldralön
Föräldralön utökas med en månad till högst sex månader sammanlagt. 

Kommentar
Den ytterligare månaden innebär att anställda som har varit anställd hos arbetsgivaren under fem år i 
följd eller mer erhåller högst sex månader i föräldralön. 

Sammanfattning
Vår förhoppning är att förändringarna beträffande arbetstiden ska leda till färre feltolkningar och där-
med tvister. Vi hoppas också att vårt arbete med löneavtalet kommer att medföra att vi i nästa avtalsrö-
relse har större möjligheter att avveckla individgarantin. 

Det ska även bli spännande att se tillämpningen av det helt nya kollektivavtalet Idrottsutövare när det 
blir klart. Vi tror att den kan vara till glädje för idrottsbranschen i sin helhet. 

Avtalskonferenser 
Arbetsgivaralliansen bjuder in till avtalskonferenser med anledning av det nya avtalet.

GÖTEBORG - den 13 mars kl. 10.00– 12.00, vi återkommer med lokal vid anmälan.

ÖSTERSUND - den 13 mars kl. 10.00 - 12.00, vi återkommer med lokal vid anmälan.

MALMÖ - den 16 mars kl. 10.00 - 12.00, vi återkommer med lokal vid anmälan.

STOCKHOLM - den 18 mars kl. 13.00 - 15.00, Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1. 

Anmälan görs till kurs@arbetsgivaralliansen.se. Det serveras kaffe och kaka.



Arbetsmiljökommitté för bransch Idrott är bildad
Arbetsgivaralliansen tillsammans med Unionen, Fastighetsanställdas förbund och Akademikerförbunden 
genom Jusek, har bildat en partsgemensam arbetsmiljökommitté för idrotten, AID. 

Syftet med arbetsmiljökommittén är vara ett forum för samråd, erfarenhetsutbyte och information kring 
arbetsmiljöfrågor. Kommittén har inom det gemensamma avtalsområdet att: 

- följa och främja arbetsmiljöutvecklingen i verksamheterna, 
- initiera forsknings- och utvecklingsprojekt,
- ta fram utbildnings- och informationsmaterial för det lokala arbetsmiljöarbetet,
- bedriva opinionsbildning i syfte att främja samverkan i verksamheternas arbetsmiljö- 
 arbete, 
- informera om forsknings- och utvecklingsresultat, olika hjälpmedel, goda exempel  
 samt viktiga förändringar av regler m.m. på arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljöverket inspekterar hästnäringen 
Under april till november i år kommer cirka 400 arbetsgivare inom hästnäringen i Sverige att inspekteras 
av Arbetsmiljöverket i en särskild insats om ungas arbetsmiljö. Läs mer på www.av.se. 

Dags att gå en kurs?
Du vet väl att årets kursutbud finns att läsa på webben?! 
Du hittar det under Utbildning på www.arbetsgivaralliansen.se. 
Där finns både kurser och seminarier, av grundläggande karaktär och mer avancerade. 

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare för bransch Idrott:
Annika Eidfelt på tfn. 08-545 912 03 / 0733-66 20 12, e-post annika.eidfelt@arbetsgivaralliansen.se 
eller Love Lind på tfn. 08-545 912 16 / 0765-41 12 16, e-post love.lind@arbetsgivaralliansen.se. 


