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

Avtalsrörelsen 2016
För bransch Utbildning och Folkbildning gällande avtal 
Folkhögskola och Skola/Utbildning löpte dessa ut den 30 april 
2016. Förhandlingar pågår för Kommunals medlemmar, Vi
sion och Akademikerförbunden. Ni bör således avvakta löne
revision tills dess att nya avtal har tecknats för denna grupp.

Vi återkommer så snart något är träffat med detaljerad infor
mation.

För gruppen lärare gäller lönerevision per den 1 maj 2016.
För avtalet gäller inga centralt fastställda nivåer, istället en 
kontinuerlig pågående löneprocess.  Avtalet löper till den 30 
april 2018. 

Avtal Högskola löper ut den 31 december 2016.

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 viss
tidsanställning (ej vikariat eller andra typer av anställnings
former) pågår i mer än två år under en period då allmänna 
visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt 
på varandra, utan beaktande av femårsperiod. Anställningarna 
anses ha följt på varandra om det har gått mindre än sex må
nader 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 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. Med årsinkomst menas här lön, inklusive semesterer
sättning, 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 {jämkning) från Skatteverket istället för 
intyget.

Söka bidrag till lärarlöner
Enligt förordningen 2016:100 går nu att ansöka om bidrag för att ge ökade löner till lärare. 
Dels genom att tillsätta karriärtjänster, eller genom det kommande Läralönelyftet. 
Läs mer på Skolverkets webbplats www.skolverket.se.



Nya ledamöter i branschkommittén
Vi välkomnar två nya ledamöter till branschkommitté Utbildning och Folkbildning: 
Maria Stein Ymén, Röda Korsets Högskola och Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut.

Övriga ledamöter att ingå i branchkommittén:
Irene Bratli Lundmark, Ersta Sköndal Högskola, nyvald ordförande,
JanOlof Hemmingsson, Åredalens Folkhögskola,
Erik Ideström, Karlskoga Folkhögskola,
Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola,
Charlotte Stenmalm, Stadsmissions skola i Stockholm,
Daniel Unnerbäck, Fridhems folkhögskola.

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

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare/rådgivare för bransch  
Utbildning och Folkbildning: Sonja Lagergren på tfn. 08545 912 14,  eller via epost  
sonja.lagergren@arbetsgivaralliansen.se.


