
 

Protokollsbilaga 1  

 

Ändringar och tillägg i avtal om allmänna anställningsvillkor för cirkelledare m fl 

ledare/lärare 

Avtal om allmänna anställningsvillkor 

Nedanstående text utgår. 

 

Mellan å ena sidan Studieförbunden i samverkan och å andra sidan Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Teaterförbundet, träffas följande 

rekommendation om avtal mellan studieförbundens respektive lokala avdelningar och 

ovannämnda fackförbund. Avtalet avlöser hittills gällande avtal mellan parterna. 

Studieförbundsavdelning, som inte vill godkänna detta avtal, ska inom två månader 

efter det att föreliggande avtal slutits anmäla detta till Studieförbunden i samverkan 

och de arbetstagarorganisationer som undertecknar avtalet. För nytillkommande 

studieförbundsavdelning äger avtalet giltighet så snart avdelningen i särskild ordning 

godkänt rekommendationen. 

 

Undantag 

Avtalet gäller inte för verksamhet som anordnas inom till studieförbunden anslutna 

organisationer eller grupper som studieförbunden samarbetar med. Dessa 

verksamheter ska vända sig direkt till organisationernas/gruppernas medlemmar och 

ledaren ska vara medlem i till studieförbundet ansluten/samarbetande 

organisation/grupp. 

 

§ 1 Avtalets omfattning 

Nedanstående moment utgår 

 

Mom 2 Särskilda villkor för arbetstagare som uppnått pensionsåldern enligt gällande 

pensionsplan (för närvarande 65 år) 

För arbetstagare som kvarstår i tjänst hos arbetsgivaren sedan vederbörande fyllt 65 år 

gäller avtalet med följande inskränkning 

- § 7 i den del som avser sjuklön fr.o.m. den 15 kalenderdagen i sjukperioden gäller endast 

om arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om det. 

- Uppsägningstiden är en månad eller enligt enskild överenskommelse 

 

§ 7 Sjuklön, föräldralön m.m.  

Reglerna kring karensavdrag gäller från och med 1 januari 2021 

Mom 3 Sjuklönens storlek 

Nedanstående text ersätter tidigare reglering. 

 

Då arbetstagaren är frånvarande på grund av sjukdom/arbetsskada görs avdrag för 



 

frånvaron, varefter sjuklön utges enligt följande. 

 

Mom 3:1 Beräkning av sjuklön t.o.m. 14:e kalenderdagen per sjukperiod för 

objektsanställda och timanställda 

För varje timme en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom görs 
sjukavdrag per timme med:  

För sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid (karens) i sjukperioden:  

Månadslönen x 12/52 x veckoarbetstiden  

För sjukfrånvaro överstigande 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i 
sjukperioden:  

20 % x månadslönen x 12/52 x veckoarbetstiden 

 

Mom 3:2 Beräkning av sjukavdrag och sjuklön vid sjukdom/ arbetsskada t.o.m. 14:e 

kalenderdagen per sjukperiod för cirkelledare och lärare med tjänstgöringsfri tid 

För varje timme en arbetstagare är frånvarande på grund av sjukdom görs sjukavdrag 

per timme med: 

 

Månadslönen x 12/reglerad årsarbetstid inkl. semestertid 

 

För lärare med tjänstgöringsfri tid beräknas frånvaro hel dag som 8 timmar vid 
heltidsanställning.  

Beräkning 

Reglerad årsarbetstid inkl. semestertid = reglerad årsarbetstid + genomsnittlig reglerad 

arbetstid/arbetsdag x antal semesterdagar enligt avtal. 

 

Särbestämmelse 1 cirkelledare – exempel: 

1 080 +
1 080

200
 𝑥 26 = 1080 + (5,40 x 26) = 1220 

Årsarbetstiden inklusive semestertid är för cirkelledare med: 

1 080 timmar = 1 220 

960 timmar = 1 084 

840 timmar = 948 

600 timmar = 678 

480 timmar = 542 

(om tjänsten anges i procent t.ex. 60 % är årsarbetstiden inkl. semestertid 

60 % x 1 220 = 732) 



 

Särbestämmelse 2 och 4: 

1 360 +
1 360

220
 𝑥 26 = 1 520 

 

Särbestämmelse 3 lärare i gymnasieskola: 

1 360 +
1 360

194
 𝑥 26 = 1 542 

 

Den sjuklön per timme arbetsgivaren därefter ska betala beräknas enligt följande. 

 

För varje timme en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom görs 
sjukavdrag per timme med  

För sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid* (karens) i sjukperioden:  

Månadslönen x 12/52 x veckoarbetstiden*  

För sjukfrånvaro överstigande 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid* till och med dag 14 i 
sjukperioden:  

*Genomsnittlig veckoarbetstid: reglerad årsarbetstid inkl. semestertid/52  

Anmärkning  

1. Om arbetstagarens arbetstid inte schemalagts beräknas tiden för vilken sjukavdrag och 
sjuklön ska utges enligt följande schablon per dag.  
 
          reglerad årsarbetstid            

dividerat med 5 
antal veckor under arbetsåret 
 
2. Om arbetstagaren under de senaste tolv månaderna haft sammanlagt 10 karensavdrag 
utges sjuklön för den första dagen i varje kommande sjukperiod enligt samma procentsats 
som för dag 2 – 14.  

3. Ny sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod 
avslutats ska betraktas som fortsättning på den tidigare sjukperioden.  
 
Mom 3:3 Beräkning av sjukavdrag och sjuklön vid sjukdom/arbetsskada t.o.m. 14:e 
kalenderdagen per sjukperiod för cirkelledare och lärare med semestertjänst  
För varje timme en arbetstagare är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom görs 
sjukavdrag per timme med:  

För sjukfrånvaro upp till 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid (karens) i sjukperioden:  

Månadslönen x 12/52 x veckoarbetstiden  



 

För sjukfrånvaro överstigande 20 % av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i 
sjukperioden:  

20 % x månadslönen x 12/52 x veckoarbetstiden 

Mom 8 Föräldralön 

En arbetstagare har rätt till föräldralön från arbetsgivaren om arbetstagaren är 

föräldraledig med rätt till föräldrapenning över garantinivån eller uppbär 

graviditetspenning (vid havandeskap, barns födelse, vård av nyfött barn, mottagande 

av fosterbarn eller adoptivbarn). 

En förutsättning för rätt till föräldralön är att arbetstagaren varit 

sammanhängande anställd hos arbetsgivaren under minst ett år. 

Den föräldralön som arbetsgivaren ska betala till arbetstagaren beräknas genom 

att avdrag görs för varje kalenderdag under frånvaron enligt följande. 

 

                                                   90 % x månadslönen x 12 
   365 
 

Föräldralön betalas maximalt för 180 kalenderdagar och i proportion till ledighetens 

omfattning. Föräldralön utbetalas under högst två ledighetsperioder. Föräldralön 

utges per föräldraskap och inte per barn vid flerbarnsfödsel. 

 

§ 12 Anställningens upphörande  

Mom 1 och 1:1 ersätts med nedanstående text. 

 

Mom 1:1 Uppsägningstider för tillsvidareanställda 

Från arbetsgivarens sida 

Uppsägningstid enligt LAS gäller. 

 

Från arbetstagarens sida 

Tillsvidareanställd ledare/lärare anställd före 1998-01-01. 

För arbetstagare med en sysselsättningsgrad om minst 75 % vid 

uppsägningstidpunkten är uppsägningstiden 3 månader. 

 

Tillsvidareanställd ledare/lärare anställd efter 1998-01-01 

Uppsägningstid enligt LAS gäller. 

 

Anmärkning  

En uppsägning från såväl arbetsgivaren som arbetstagaren ska ske skriftligen. 

 

Nytt Mom enligt nedan.  

 



 

Mom 1:3 Uppsägningstid för medarbetare som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 

2023) 

Ömsesidig uppsägningstid om en månad.  

 

Anställningen upphör utan uppsägning vid utgången av den månad medarbetaren fyller 68 

år (69 år från och med 1 januari 2023), om inte arbetsgivaren och medarbetaren kommer 

överens om annat.  

 

Anställningen för den som fyllt 68 år (69 år från och med den 1 januari 2023) upphör en 

månad, om inte annan tid avtalats, efter det att arbetsgivaren eller medarbetaren lämnat 

skriftlig underrättelse om att anställningen ska upphöra. 

 

§ 13  Trygghetsförmåner, avtalsförsäkringar 

 

Mom 3 Läkarvårdsersättning 

För tillsvidareanställd arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

som haft en sammanhängande anställningstid om minst sex månader gäller följande. 

Vid anlitande av läkare i öppen vård anordnad av stat, region eller kommun utges 

ersättning enligt av respektive region/kommun fastställd patientavgift. 

Då privatpraktiserande läkare anlitas utges ersättning med högst det belopp som utges 

enligt föregående stycke. 

Ersättningen för en enskild arbetstagare per tolvmånadersperiod utges dock maximalt 

med belopp som motsvarar i respektive region/kommun fastställt belopp för 

högriskskydd. 

 

Mom 4 Företagshälsovård 

För tillsvidareanställd arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

som haft en sammanhängande anställningstid om minst sex månader erbjuds 

företagshälsovård eller utges ersättning för hälsokontroll enligt de regler som gäller för 

administrativ personal hos arbetsgivaren. 

Saknas sådana regler har arbetstagare enligt första stycket rätt att genomgå 

hälsokontroll vid allmän sjukvårdsinrättning på arbetsgivarens bekostnad. Ersättning 

utges med patientavgift fastställd av respektive region och mot uppvisande av kvitto. 

 

§ 16  Förhandlingsordning 

Nedanstående text utgår. 

 

Förhandlingsordningen regleras mellan parterna gällande Huvudavtal.  

 

§ 17  Giltighetstid 

Text ersätts med nedanstående. 



 

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  

 

Särbestämmelse 2   

1. Definitioner 

Denna särbestämmelse gäller 

– Ledare/lärare i sådan verksamhet som är beställd av stat, kommun, region eller 

privat företag/organisation (ej statsanslagsberättigad folkbildningsverksamhet) 

 

Avtal om personalutveckling 

 

§ 3 Om överenskommelse inte kan nås 

 

Mom 2 Fortbildningsersättningsersättning och förläggning  

Fortbildningsersättningen räknas upp i enlighet med märket, dvs. 1,8 procent respektive år  

Från och med Fortbildningsersättning per dag  

2020-09-01  477 kr 

2021-09-01  486 kr 

2022-09-01  495 kr 

 

 


