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Ärende 

Ändringar i nuvarande bransch- och löneavtal Högskola inom bransch Utbildning 

Folkbildning. 

  
Tid 

2018-12-13 - 2019-06-13 
 

Parter 

Arbetsgivaralliansen branschkommitté, Utbildning Folkbildning 

Lärarförbundets och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, SULF samt ST 

/Vision samverkansråd som företräds av ST 

 

Protokollet justeras av 

Christina Thunberg för Arbetsgivaralliansen  

Marita Larsson ST 

Mats Andersson för Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund Per-Olov Sorsell 

Jan Gladh Akademikerförbunden/SULF 

 

 

 Bakgrund är att ett förändrat villkorsavtal tecknas för högskolor anslutna till 

Arbetsgivaralliansen. En gemensam målsättning för parterna är att anpassa avtalet till 

Högskoleförordningen samt ge ökade förutsättningar för Arbetsgivaralliansens högskolor 

att vara attraktiva arbetsplatser. Avtalet bifogas i sin helhet till detta protokoll. 

§ 1 Överenskommelse 

 

Parterna träffar bransch och  löneavtal för anslutna högskolor för 

perioden 2019-01-01 – 2022-06-30 med ändringar som anges i 

följande paragrafer. 

 

§ 2 Utvärdering och utbildning 

 

Parterna är ense om att under avtalsperioden utvärdera löneutfallet och 

löneprocessen samt avtalet i sin helhet. 

En partsgemensam utbildning och information tas fram avseende lön och lönestruktur 
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§ 3 Parternas avsiktsförklaring för avtalsperioden 2019 - 2022 

För att kunna rekrytera och behålla de bästa lärarna, forskarna och doktoranderna 

samt övrig personal måste högskolor knutna till Arbetsgivaralliansens 

branschområde Högskola framstå som konkurrenskraftiga. Därför är de centrala 

parterna överens om att de anställdas lön, arbetsmiljö och möjlighet till goda 

karriärvägar och meriteringsanställningar ska vara faktorer som prioriteras under 

avtalsperioden. 

 

 

§ 4 Partsgemensam syn 

Parterna är ense om att en god arbetsmiljö är avgörande för en arbetsplats. 

Arbetsmiljö är ett komplext område som omfattar såväl den fysiska som den 

organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Ett helhetsperspektiv bör hållas och 

även inkludera frågor som rör friskvård.  

Under avtalsperioden ska parterna på lämpligt sätt utvärdera 

arbetsmiljöarbetet och tjänsteplaneringen på högskolorna. Metoden för 

utvärdering bestäms i samråd mellan parterna 

Parterna omfattas av avtal om samverkan. Syftet med samverkansavtalet är, bland 

annat, att öka delaktigheten för medarbetare och bidra till tydligare beslutsprocesser 

i verksamheten. Ett lämpligt sätt är att kontinuerligt arbeta med frågan inom 

samverkan. 

Parterna ser att det är viktigt att föreskriften om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4) på ett medvetet och aktivt sätt tillämpas på 

arbetsplatsen. 

Central konsultation kan begäras i frågor kring samverkan och arbetsmiljö. 

 

Vad gäller arbetstid för lärare ska lokalt kollektivavtal träffas i 

frågan.  

 

Parterna ska under avtalsperioden se över statistikavtalet.  

 

Vid upprättande av tjänstgöringsplan är det av vikt att lärarens 

samtliga arbetsuppgifter beaktas. 

  

Centrala parter ska under avtalsperioden utarbeta riktlinjer rörande 

facklig förtroendemans förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. 

Utgångspunkten ska vara Arbetsgivaralliansens och PTKs 

samverkansavtal. 

 

Parternas avsikt är att utvärdera ovanstående. 

 

Större förändringar har gjorts med avsikt att skapa den önskade anpassningen till 

Högskoleförordningen och andra förbättringar. Förändrade rubriker och ny 

paragrafsättning har gjorts. 
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Övergångsregler. 

 

Begreppet timanställning har tidigare använts.  

Timanställningar enligt tidigare avtal ingångna före 2019-06-01 löper 

giltighetstiden ut. Dock längst till och med 2019-12-31. 

 

Gällande lokala avtal om löner för doktorander ska revideras i enlighet med detta 

avtal senast den 2019-12-31. 

 

Lokala avtal gäller till dess att endera part säger upp avtalet. 

 

Parterna är ense om att ändringarna träder i kraft från och med den 1 januari 2019. 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

 

Vid protokollet    

Christina Thunberg för Arbetsgivaralliansen  

 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Jan Gladh för Akademikerförbunden/SULF 

 

 

 

Mats Andersson för Lärarförbundet 

 

 

 

Per-Olov Sorsell för Lärarnas Riksförbund 

 

 

 

Marita Larsson för ST 

 

 

 


