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Ärende Överenskommelse om löner och allmänna villkor för perioden 2020-09-01 -

2023-08-31 för cirkelledare m.fl. ledare/lärare

§ 1 Allmänna villkor
IDEA tog över partsställningen från Studieförbunden i samverkan den 1januari 2020. IDEA och
KFO kommer från och med den 1 januari 2021 att gå samman i organisationen Fremia.

Parterna prolongerar kollektivavtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m.fl.
ledare/lärare med de ändringar och tillägg som anges i protokollsbilaga 1.

Avtalet gäller för tiden från och med den 1 september 2020 till och med den 31 augusti

2023. Därefter löper avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar.

Part äger rätt att senast den 31 maj 2022 säga upp avtalet till upphörande vid utgången av den 31
augusti 2022. Därefter löper avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om 7 dagar

§ 2 Löner
Parterna träffar löneavtal för perioden 2020-09-01 - 2023-08-31, protokollsbilaga 2.

§ 3 partsgemensam arbetsgrupp anställningsvillkor och särbestämmelser
Det finns fyra olika särbestämmelser som reglerar olika verksamhetsområde med utgångspunkt
från hur verksamheterna finansieras. Parterna har konstaterat att det krävs ett gemensamt

arbete för att utveckla hela avtalet framgent och har därför beslutat att under avtalsperioden
och i samband med harmonisering av övriga kollektivavtal mellan parterna gemensamt:

. Undersöka hur olika särbestämmelser fungerar idag och hur de kan fungera i framtiden
både för verksamheterna och medarbetarna.

. Ta fram förslag i syfte att harmonisera avtalet med övriga centrala kollektivavtal mellan
Lärarnas Samverkansråd och Fremia.



§4 Arbetsgrupp sjuklön
Under kollektivavtalsförhandlingar diskuterade parterna hur karensavdrag och sjuklön ska
hanteras. Parterna konstaterar att gemensamt arbete krävs för att:

¯ Undersöka hur karensavdragsbestämmelse fungerar i praktiken och
snarast komma överens om hur karensavdrag ska hanteras för objekt- och timanställda.

§5 Omställningsavtal
Parterna konstaterar att samtliga medarbetare på detta kollektivavtal på studieförbund som är
medlemmar i IDEA omfattas av gällande och kommande omställningsavtal som har tecknats
mellan P1K och IDEA/Fremia.

§ 6 Ändrad lagstiftning
Om socialförsäkringsbalken eller annan sociallagstiftning, skollagen, arbetsrättslig lagstiftning,
annan lag eller rättspraxis förändras under avtalsperioden och sådan ändring berör
bestämmelser i avtalet om allmänna anställningsvillkor,-ska bestämmelserna anpassas härefter.
Förhandlingar ska I så fall upptas.

§ 7 Överenskommelse
Överenskommelsen avseende allmänna villkor och löner med mera är preliminär i
avvaktan på respektive förbundsstyrelse beslut.

§ 8 Förhandlingsordning
Tas bort i sin helhet och ersätts med förhandlingsordningen i KFOs - PTKs huvudavtal. Fremia
kommer ha KFOs organisationsnummer varför namnbytet inte innebär någon förändring
avseende förhandlingsordningen.

§ 9 Fredsplikt
Avtalen innebär att fredsplikt gäller för såväl de lokala som centrala parterna för de
frågor som regleras i avtalen.
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