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Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta  
Arbetsgivaralliansens rådgivare för bransch 
Utbildning och Folkbildning:
Tobias Nilsson på tfn.08-545 912 14 eller 
e-post tobias.nilsson@arbetsgivaralliansen.se.  

20 APRIL 2015 

Lönestatistik för bransch Utbildning 
och Folkbildning
Lönestatistiken för 2014 är nu klar och bifogas.

Den finns även att läsa på branschsidan på  
www.arbetsgivaralliansen.se. 

Lönerevision 1 maj 2015 
Med Kommunal, Akademikerförbunden och Vision gäller ett två-
årsavtal som löper från den 1 maj 2014 till den 30 april 2016.

Kommunal
Löneutrymmet för Kommunals medlemmar  i krontal;  600 kronor 
den 1 maj 2015.

Lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år ska uppgå till lägst 
18 345 kronor per den 1 november 2015. För arbetstagare med för 
arbetsgivaren adekvat gymnasieutbildning, och minst ett års sam-
manhängande anställning i yrket efter genomgången utbildning, 
ska heltidslönen vid samma tidpunkt vara lägst  20 380 kronor.

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

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

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

Har ett förbund färre än tre medlemmar på arbetsplatsen behöver 
inte det angivna lönutrymmet beaktas.



SFHL/Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund 
Med dessa parter gället ett fyraårsavtal som löper från den 1 maj 2014 till den 30 april 2018.

Löneutrymmet är lägst 5,4 % minus utfallet 2014 att fördela per den 1 maj 2015. 

Arbetsgivaralliansen kommer tillsammans med SFHL, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund att an-
ordna regionala träffar under hösten för att informera om vad ett avtal utan siffror innebär.

Helgdagar
Arbetsgivaralliansen får just nu många frågor som rör kommande helgdagar. Observera att avtalet inte 
reglerar halvdagar eller klämdagar. Tillämpar ni sådana är det antingen en lokal överenskommelse, en 
ensidig utfästelse från arbetsgivaren eller reglerat i de enskilda anställningsavtalen. Om inte behöver ni 
endast förhålla er till avtalets reglering om ersättning för obekväm arbetstid.

Nationaldagen enligt § 7 i avtal Folkhögskola mom. 3 och avtal Skola/Utbildning mom. 2
Nationaldagen infaller i år på en lördag och då gäller följande:
Arbetstagare som har ordinarie arbetstid förlagd på vardagar, dock ej lördagar, ges en ledig arbetsdag att 
ta ut under det kalenderår nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.  

Semesterplanering
Arbetsgivaren ska lägga ut sommarsemestern under juni, juli och augusti då arbetstagaren har rätt till 
minst fyra veckors sammanhängande ledighet. Det går också att avtala om att förlägga huvuddelen av 
semestern till en annan del av året.

För ferieanställda gäller inte dessa regler, se kollektivavtalets § 11, Mom. 3.

Läs mer på vår webbplats www.arbetsgivaralliansen.se där vi har samlat några av de vanligaste semes-
terfrågorna. Du hittar dem under Vanliga frågor.

Högskoleavtalet
Parterna har enats om att prolongera Högskoleavtalet till och med den 31 december 2016. Det innebär 
att avtalet löper vidare med oförändrade villkor till och med detta datum.

Avtalet är sifferlöst, det innebär att ni inte behöver ta hänsyn till en centralt angiven löneökningsnivå. 
Löneavtalet innehåller principer för lönesättning och skrivelser om processen runt lönerevisioner. Vill ni 
ha ytterligare rådgivning eller diskutera löneökningsnivåer får ni gärna kontakta undertecknad.

Notera att medlemmar som tillkommit från och med den 26 juni 2014 har Fackförbundet ST som motpart 
i stället för Vision. För de som varit med oss sedan tidigare kvarstår Vision. I övrigt har samtliga medlem-
mar samma motparter som tidigare, det vill säga  Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Akademiker-
förbunden (SULF är kontaktförbund).


