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Endast till medlemmar inom bransch Utbildning och Folkbildning  
avtal Folkhögskola och Skola/Utbildning

Nytt kollektivavtal för bransch Utbildning och Folkbildning  
Arbetsgivaralliansens branschkommitté, för avtalen inom Utbildning och Folkbildning, kom före som-
maren överens med Kommunal, Vision och Akademikerförbunden om avtal för perioden 2014-2016. Nu 
är även förhandlingarna med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd avslutade (i den 
konstellationen ingår även SFHL), vilket resulterade i avtal för perioden 2014 - 2018.  Detta är en över-
gripande genomgång av förändringarna i avtalen, med kommentarer kring partsavsikter och tillämpning.  

Bakgrund
Det övergripande målet i årets avtalsrörelse var att ge skolorna möjlighet att i högre grad än tidigare själva 
kunna anpassa anställningsvillkor och löneökningar efter sina förutsättningar och behov. Våra medlem-
mar inom utbildningsområdet verkar under vitt skilda förutsättningar vad avser finansiering och kost-
nader, men merparten av skolorna är statsbidragsfinansierade och lever generellt under hård ekonomisk 
press. Kommitténs ansvar är att teckna avtal som säkrar såväl överlevnad som långsiktig utveckling av 
verksamheterna. 

Den övriga arbetsmarknaden har stor inverkan på förhandlingarna, inte minst 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 under perioden. Den modellen blir dock 
satt under allt hårdare press, vilket inte minst visat sig i dessa förhandlingar. 

Våra motparter inom facken har olika ingångar i förhandlingarna, men de har det gemensamt att de vill 
förbättra villkoren för sina medlemmar. Det är i de allra flesta fall liktydigt med dyrare avtal. 

Skillnaden mot tidigare år, vilket har gjort förhandlingarna komplicerade, är två mot varandra stående 
tendenser: 

•	 Skolornas behov av att hålla tillbaka kostnadsökningarna för att hejda ett generellt ökande under-
skott.  

•	 Lärarfackens krav på en särskild satsning, utöver märket, med hänvisning till den satsning som de 
kommit överens om med landets politiker och SKL. 

Detta låste under lång tid förhandlingarna. Vi hade inte möjlighet, och såg inte behovet av, att höja 
lärarnas löner mer än övriga anställdas. För det för första har lärarna i våra skolor goda villkor och för det 
andra fanns ingen förståelse eller vilja från övriga fack att stå tillbaka för lärarnas skull. Hur lösa detta? 

Svaret blev att göra olika avtalskonstruktioner för olika förbund, närmare bestämt mellan lärarfacken och 
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de övriga. Det finns flera nackdelar med detta, exempelvis kan det bli otydligt vilka avtalsvillkor som ska 
tillämpas för vissa grupper men inte andra och vilka enskilda överenskommelser som kan tecknas med vem.  
Det blir en utmaning för samtliga inblandade och vårt råd är att kontakta kansliet och Tobias Nilsson som 
är branschansvarig, vid frågor eller tolkningsdiskussioner.  De centrala parterna kommer såväl enskilt som 
gemensamt företa utbildningsinsatser, seminarier och är beredda att vid behov även hjälpa till på plats. 

Avtalsperiodens längd och löneökningsnivåer
Med Kommunal, Akademikerförbunden och Vision har vi tecknat ett tvåårsavtal som löper  
från den 1 maj 2014 till den 30 april 2016. 

Kommunal
I vanlig ordning anges löneutrymmet för Kommunals medlemmar krontal; denna gång 550 kronor per 
medlem den 1 maj 2014 respektive 600 kronor den 1 maj 2015.   
Lägstalönerna höjs i enlighet med protokollet: 

”Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 17 933 kronor efter den 1 november 2014 och 18 
345 kronor per den 1 november 2015. För arbetstagare med för arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, och 
minst ett års sammanhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, ska heltidslönen vid samma 
tidpunkter vara lägst 19 780 respektive 20 380 kronor.”

Krontalen anger hur utrymmet räknas fram och är alltså inte att betrakta som en individgaranti.  

Avtalets principer gäller lika för alla förbund, dvs. att löneökningsutrymmet ska fördelas på individerna 
utifrån deras insats och hur väl de mött lönekriterierna som tillämpas på arbetsplatsen.

Akademikerförbunden och Vision
För Akademikerförbunden och Vision är löneutrymmet 2,3 % per år att fördela den 1 maj 2014 respektive 
den 1 maj 2015. 

SFHL/Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund
Med dessa parter har vi tecknat ett fyraårsavtal som löper från den 1 maj 2014 till den 30 april 2018.  
För de två första åren är löneutrymmet 5,4 % varav lägst 2,4 % och ska läggas ut per den 1 maj 2014.  
Löneutrymmet 2015 blir alltså lägst 5,4 % minus utfallet 2014.

Även den 1 maj 2016 respektive den 1 maj 2017 ska lönerevisioner genomföras, om ni inte lokalt överens-
kommer om att flytta revisionsdatum. För dessa år finns inga centralt överenskomna siffror. Det är alltså 
era unika förutsättningar och behov som avgör hur stort löneutrymmet blir, det vill säga en rent lokal 
lönebildning. 

Kommentar
Denna skillnad är den mest iögonfallande effekten av den unika förhandlingssituationen. Konstruktionen 
med ett fyraårsavtal och övergång till lokal lönebildning finns redan hos SKL och Almega, löneökningarna 
de två första åren låg i deras avtal på lägst 6 %. I SKL:s fall har lärarna dessutom möjlighet att säga upp 
avtalet inför sista året (senast i januari 2015) om de är missnöjda med tillämpningen. Vårt avtal löper fram 
till fastlagt slutdatum. 

På kort sikt är 5,4 % på två år högre än vi önskat, men på längre sikt är en övergång till lokal lönebild-



ningen det kanske viktigaste steget för att komma tillrätta med de ekonomiska problem som följer av att 
lönerna ökar snabbare än exempelvis statsbidragen. 

Denna konstruktion gjorde också att vi lyckades gå lite längre i utvecklingen av avtalets allmänna villkor 
för lärarna än vi hade möjlighet att göra med de övriga parterna, vilket redovisas nedan. 

Allmänna villkor
Avtalet, inte bara dess allmänna villkor utan även löneavtalet, har öppnats upp för lokala och enskilda över-
enskommelser. Redan i tidigare har detta varit möjligt i vissa fall, men endast om överenskommelsen ur ett 
arbetstagarperspektiv ansetts bättre.  

Kommunal är generellt sett emot denna typ av förändringar och har gått med på en generell förändring i 
mer dispositiv riktning. Dock fanns det redan tidigare exempelvis möjlighet att ingå lokal uppgörelse om 
annan ersättning för övertid, än den som är angiven i avtalet. Dessa möjligheter kommer leva vidare; de har 
även godtagit några av de nya möjligheterna.  

Överlag finns det fler regleringar där förbundens medlemmar hanteras olika, det kommer tydligt anges i 
avtalet när så är fallet. 

Timlärare
En särskilt iögonfallande differentiering är den nya möjligheten att timanställa lärare. Lärare som är med-
lemmar i lärarfacken kan timanställas om deras tjänstgöringsgrad inte överstiger 20 %. De få lärare som är 
medlemmar i Vision, Akademikerförbunden eller Kommunal kan timanställas om deras tjänstgöringsgrad 
inte överstiger 15 %. 

Kommentar
Detta är inte optimalt; vår ambition är att samma regler ska gälla för alla lärare. Det har sin grund i för-
handlingssituationen. I grunden är det en mycket positiv förändring; det har varit en besvärlig situation för 
de som efter en lång period av visstidsanställning tvingats tillsvidareanställa på låg tjänstgöringsgrad. Sam-
mantaget värderade vi möjligheten till en mer långtgående reglering med lärarfacken högre än likformighet 
mellan parterna. Förhoppningsvis går det att komma till rätta med i kommande avtalsrörelser. 

Arbetstid
Arbetsgivare kan komma överens med en enskild arbetstagare om att denne inte ska omfattas av reglerna i 
arbetstidsavtalet, om det finns särskilda skäl för detta. För vissa tjänster kan det passa båda parter bäst om 
arbetstagaren i högre grad än normalt själv förfogar över arbetstidens förläggning. Det är vare sig en rättig-
het eller skyldighet utan en möjlighet för det fall båda parter är överens om behovet.

Kommentar
Begreppet ”förtroendearbetstid” har använts i andra parters information, men det förekommer inte i avtalet. 
Det är ett begrepp som används på olika sätt inom andra branscher och avtalsområden; inget av dessa sätt 
är likvärdigt med regleringen i detta avtal.  

Denna möjlighet gäller inte Kommunals medlemmar. 
 



Övertidsersättning
En stor förändring är möjligheten att på individnivå överenskomma om att lösa in övertidsersättningen, 
mot högre lön och/eller fem dagars extra semester.  

(För Kommunals medlemmar, krävs fortfarande lokal överenskommelse.)

Kommentar
Lokalt uppstår ofta diskussioner om övertid kring arbetstagare som själva förfoga över delar av sin arbets-
tid; ett typexempel är lärare med ferieanställning och alldeles särskilt dem vars arbetstid inte är helt förlagd 
till arbetsplatsen. I dessa fall torde det vara naturligt att redan vid anställningstillfället överenskomma om 
att övertidsersättning ersätts genom lön eller semester, så att tvister kan undvikas. Liksom övriga uppgörel-
ser kan dessa sägas upp, vilket innebär att övertid ersätts enligt avtalet och kompensationen i pengar eller 
extra semester upphör. 

En allmän rekommendation i sammanhanget är att läsa igenom avtalets definition av övertid och tillämpa 
den; det förekommer många skilda tillämpningar som saknar stöd i avtal och praxis. Detta är ofta dyrt och 
skapar otydlighet och därmed tvister. 

OB, beredskap och jour
Ob-ersättningen höjs med tre procent från den 1 november i år. För beredskaps- och jourersättning ska 
den anställdes lön räknas om till heltid.  

Kommentar 
Detta är en anpassning till normen på arbetsmarknaden i övrigt. 

Semester
Det maximala antalet sparade semesterdagar sjunker från 40 till 30. Övergångsregler för dem som idag har 
fler än 30 sparade dagar återfinns i protokollet.  

En annan nyhet på semesterområdet är möjligheten att teckna enskilda uppgörelser om att lösa in semes-
tertillägget mot ledig tid. Yrkandet kommer från de fackliga parterna efter en modell som tillämpas på 
vissa andra avtalsområden. 

Kommentar
Semesterskulder kan få stora konsekvenser för arbetsgivaren om flera uppsägningar sammanfaller. 
Med de ledigheter som normalt förekommer inom skolområdet ter det sig oskäligt att kunna spara så 
mycket som åtta veckors semester. Att sänka maxantalet sparade dagar har därför varit angeläget. 

Vad avser möjligheten att byta tillägg mot ledighet rör det sig även i detta fall om en möjlighet, för det fall 
båda parterna tycker det är en attraktiv lösning. Det finns en rekommendation för beräkning av värdet på 
semestertillägget, men det är ingen absolut regel. I realiteten handlar det om vad verksamheten tillåter och 
hur parterna själva värderar frånvaron/ledigheten. 
 

Föräldralön
Föräldralön betalas under högst sex månader sammanlagt.  



Kommentar
Industrimärket, som nämndes i bakgrunden, utgörs inte endast av en löneökningsnivå utan kan också inne-
hålla andra element. För den innevarande avtalsperioden är föräldralön ett sådant element. 

Uppsägning
För medlemmar i lärarfacken förlängs uppsägningstiden vid egen uppsägning. Beroende på anställningstid 
har de hädanefter en, två eller tre månaders uppsägningstid. 

Kommentar
Detta är en förändring som endast omfattar medlemmar i lärarfacken.  För övriga anställda gäller, som 
tidigare, lagen om anställningsskydd, dvs. en månad vid egen uppsägning, oavsett sammanlagd anställ-
ningstid. Detta är en ordning som ställt till problem i vissa fall, när skolor med kort varsel måste ersätta en 
lärare med lång erfarenhet och specifik kompetens. Det finns dock inga hinder att släppa en arbetstagare 
tidigare, om ni är överens. 

Samverkansavtal
Vid sidan om förhandlingarna på branschnivå har Arbetsgivaralliansen med LO/PTK och Vision om-
förhandlat det centrala samverkansavtalet. Det kommer att träda i kraft den 1 januari 2015 och innehåller 
bland annat förtydliganden om när och hur det ska tillämpas. 

Sammanfattning
Avtalen Skola/Utbildning och Folkhögskola har genomgått genomgripande förändringar. Den största 
skillnaden är att vi med lärarfacken nu går in i en fyraårsperiod där lokal lönebildning ska tillämpas de två 
sista åren. Därtill öppnas avtalet alltmer upp för skräddarsydda lösningar utifrån arbetsgivarens och enskil-
das förutsättningar och behov. 

Detta är en positiv och nödvändig anpassning till omvärlden och arbetsmarknaden i övrigt; den springer 
ur skolornas och de anställdas egna förutsättningar och behov. Som alla stora förändringar kommer över-
gången medföra turbulens och tillämpningsproblem. Parterna är överens om att göra vad vi kan för att 
mildra dessa effekter.

Efter kommande årsskiftet kommer Arbetsgivaralliansen ordna träffar i olika delar av landet för att 
informera om såväl det nya samverkansavtalet som kollektivavtalen. Under följande höst, inför den första 
lönerevisionen utan centrala siffror, kommer vi tillsammans med lärarfacken att hålla informationsträffar 
rörande förändringarna i löneavtalet. 

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Tobias Nilsson förhandlingsledare för bransch  
Utbildning och Folkbildning på telefon 08-545 912 14 / 0733-36 80 98, eller via e-post  
tobias.nilsson@arbetsgivaralliansen.se.


