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

Lönerevision 2016
Nuvarande avtal för branschen löper fram till den 30 septem-
ber 2016 och förhandlingar om ett nytt påbörjas efter som-
maren. Lönerevision ska således inte genomföras under våren 
utan avvaktas tills dess att ett nytt avtal har tecknats.

Nya ledamöter i branschkommittén
Vi välkomnar tre nya ledamöter till branschkommitté  
Trossamfund och Ekumeniska Organisationer:
Christina Grafström, Equmeniakyrkan,
Johan Lindqvist, Evangeliska Frikyrkan,
Tomas Flood, Svenska Alliansmissionen.

Övriga ledamöter att ingå i branchkommittén:
Madeleine Hansson, Pingst - Fria Församlingar  
i Samverkan, nyvald ordförande,
Thomas Bab, Judiska församlingen i Stockholm, 
Stefan Herczfeld, Romersk-Katolska Kyrkan, 
Britt-Marie Rosén, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen,
Lars Dicander, sekreterare, Arbetsgivaralliansen.

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

 



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 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. En arbetsgivare behöver - under inkomståret 2016 - 
inte göra något avdrag alls om den studerandes årsinkomst beräknas uppgå till högst 18 738 kr. 
Med årsinkomst menas här lön, inklusive semesterersättning, 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 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 (ämkning) från Skatteverket istället för 
intyget.


