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§ 1 Överenskommelse
Parterna träffar överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor
m.m. för perioden 1 maj 2018 till och med 30 april 2020.

§ 2 Omfattning
Överenskommelsen omfattar samtliga medlemmar i Bransch Utbildning och
Folkbildning, avtalsområde Folkhögskola respektive avtalsområde
Skola/Utbildning.

§ 3 Allmänna anställningsvillkor - Branschavtal
Parterna är överens om att Branschavtal Folkhögskola och Branschavtal
Skola/Utbildning förlängs att gälla under tiden 2018-05-01 - 2020-04-30 med
tillägg och ändringar enligt bilaga 1.

§ 4 Löneavtal
Parterna är överens om löneavtal för perioden 2018-05-01 - 2020-04-30 enligt
bilaga 2.

§ 5 Övriga avtal
Övriga avtal mellan parterna (framgår av fdrteckning i branschavtalen) gäller
med i respektive avtal angiven giltighets- respektive uppsägningstid.

§ 6 Ob-ersättning
Ob-ersättning och andra i kronor angivna ersättningar räknas upp med 2.2
procent per den 1 maj 2018 och 2019.

§ 7 Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbetet
Ett effektivt lokalt arbetsmiljöarbete är en av nyckelfaktorerna för att säkra
kompetensförsörjningen inom avtalsområdet.
Samarbetet är viktigt i arbetet med en god organisatorisk och social arbetsmiljö
och såväl arbetstagarna som skyddsombuden ska vara delaktiga i
arbetsmiljöarbetet.
Parterna tillsätter en arbetsgrupp under avtaisperioden fOr att belysa
arbetsmiljöfrågorna och arbetstidens förläggning fOr ferieanställda lärare på
folkhögskola.
Centrala parter rekommenderar följande stödmaterial i det lokala
arbetsmiljöarbetet. Hantera arbetsbelastningen - med hjälp av systematiskt



FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
Protokoll nr Sida
-2018- 3

Sign Sign Sign Sign Sign

arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, ADI 701), OSA -kollen (Suntarbetsliv)
samt Skol-OSA (Lärarförbundet, Lärarnas Riksfbrbund och SKL).

§ 8 Partsgrupp
Parterna ska diskutera förläggning av semester för ferieanställda samt
överenskommelse gällande kompensation vid lägerverksamhet och skoiresor i
tjänsten. Diskussionerna ska vara genomförda senast 31 januari 2020.

§ 9 Statistikavtal
En översyn av statistikavtalet sker under hösten 2018 i syfte att uppdatera
befattningssystemet och möjliggöra en uppdelning av de statistiska underlagen
i kollektivavtalsområden.

§ 10 Informations och utbildningsinsats
Centrala parter kommer att besöka ett antal orter med början i oktober 2018 fOr
att informera om kollektivavtalet och de förändringar som överenskommits
under våren 2018. Även samverkansavtalet, löneavtalet och arbetsmiljöfrågor
kommer vara en del i samma utbildningsdag.

§ 11 Bilagor till detta protokoll
Bilaga 1 Ändringar avseende allmänna anställningsvillkor
Bilaga 2 Löneavtal
Bilaga 3 Protokollsanteckning gällande Branschkommittén Utbildning och

Folkbildnings uppfattning om arbetstid.

§ 12 Avslut
Förhandlingarna förklarades avslutade 2018-09-18

Justeras -

Bengt ensmark 'jöm Cárdenas

faj 9/ Maria Johansson

Vid protokollet



Ändringar avseende allmänna Bilaga I

anställningsvillkor

Parterna är överens om att Branschavtal Folkhögskola och Skola/Utbildning
förlängs att gälla under tiden 2018-05-01 - 2020-04-30 med följande tillägg
och ändringar:

§ 2 Rubrik anställning ändras till "Anställningsformer"
Nytt.
Mom 3:1 (Avser Folkhögskola)
Avtal om allmän visstidsanställning får träffas upp till 36 månader vid projekt
som är av tidsbegränsad art och som helt eller delvis finansieras via externa
medel. Med externa medel avses medel som tilldelats skolan utöver
statsanslagen från Folkbildningsrådet eller annan reguljär finansiering av
verksamheten. Vid oklarheter om vad externt finansierade projekt innebär skall
parterna begära central konsultation.

Moment 3:1 i gamla foikhögskoleavtalet byter numrering till 3:2
Moment 3:2 i gamla folkhögskoleavtalet byter numrering till 3:3

Nytt:
Mom. 4 Tidsbegränsad anställnings övergång till tilisvidareanställning
Om en arbetstagare har haft allmän visstidsanställning och vikariat i
sammanlagt mer än 3 år under en 5-årsperiod övergår anställningen till en
tilisvidareanställning.
Anmärkning: Detta moment gäller ejför anställda enligt § 2 Mom. 3:1, Skola!
utbildning.
För anställda enligt §2 mom 3:1, Folkhögskola, övergår anställningen till en
anställning om tillsvidare efter 36 månader.

§ 3 Allmänna åligganden
Nytt:
Mom 3:1 Fackligförtroendeman på arbetsplatsen
Lag om facklig fdrtroendeman är utgångspunkten tillsammans med den
vägledning parterna får av samverkansavtalets § 9.
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§ 5 Ferielön (avser folkhögskola)

Mom. 1:1 Grundläggandeprinciper

Tillägg till/ i direkt anslutning efterförsta stycket.
EU-direktiv gällande arbetstid skall beaktas. Det innebär en övre gräns om
maximalt 48 timmar per arbetsveckal7 dagar, och ett krav på minst 11 timmars
vila under en 24-timmarsperiod.
Kommentar: Parterna är överens om att ett helhetsperspektiv bör anläggas vid
planeringen av verksamheten och vid arbetstidensförläggningför arbetstagarna.
Såväl arbetsmiljöperspektivet som verksamhetens behov bör tas i beaktande. Då ett
högt arbetstidsuttag över en längre period utgör en riskfaktor i arbetsmiljöhänseende
bör arbetsgivaren i sin arbetsiedning sträva efter en jämn arbetstidsförläggning över
året.

§12 Sjuklön

Mom 4:5 Sjukdomfr.o.m. 15:e kalenderdagen.
7,5 ersätts med 8,0
Mom 7:1 Samordning mellan sjuklöii och livränta.
7,5 ersätts med 8,0.

§13 Föräldralön

Mom. 1 Rätt tillföräldralön
Arbetstagare har rätt till firäldralön från arbetsgivaren om arbetstagaren är
fiSräldraledig med rätt till fdräldrapenning eller uppbär graviditetspenning.
Detsamma gäller om arbetstagaren uppbär IcSräldrapenning i samband med
mottagande av adoptivbarn eller fosterbarn fOr stadigvarande vård och barnet
inte fyllt tio år.

Mom. 2 Tid dåföräldralönen betalas
Föräldralönen betalas fOr sådana dagar under fträldraledigheten då
arbetstagaren tar ut fOräldrapenning över lägstanivå.
Föräldralön utbetalas efter det att arbetsgivaren mottagit utbetalningsbesked
från Försäkringskassan.

Mom 3 Föräldralönens storlek
Föräldralönen är tio procent av dagsiönen under högst 180 dagar på lönedelar
upp till högsta SGI. På lönedelar som överstiger högsta SGI är fOräldralönen
90 procent av dagsiönen under högst 180 dagar.



§15 Uppsägning

Mom 3:1
För tidsbegränsade anställningar som tecknas tir mer än tre månader gäller en
ömsesidig uppsägningstid om en månad. Uppsägning från arbetsgivaren
fOrutsätter saklig grund enligt LAS.
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LÖN EAVTAL

Avtalat löneökningsutrymme

Lokal lönebildning innebär att löneökningama fastställs i verksamheten utifrån
dessas flirutsättningar. Utgångspunkten är att lokal lönebildning ska kunna ge
en bättre löneutveckling inom avtalsområdet. KompetensflSrsörjningsfrågan är
central inom området. Parterna ser därfOr goda löne- och anställningsvillkor
och långsiktigt hållbara arbetsförhållanden som en möjlighet att öka
attraktionskraften samt bidra till att rekrytera och behålla medarbetare i syfte
att trygga kontinuiteten i utbildningen.

Lärarforbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd:
År 2018 och 2019 tillämpas lokal lönebildning. Parterna är överens om att
genomföra partsgemensamma utbildningar i syfte att medlenmiar och
fc5rtroendevalda ska utveckla sitt arbete med löneprocesser i löneavtal utan
centralt angivna löneökningsnivåer. Lönerevisionsdatum förblir i avtalet den 1
maj respektive år.

Vision och Akademikerfdrbunden:
Efter avslutad lönerevision skall summan av de fasta kontanta lönerna per
arbetstagarorganisation ha ökat med lägst 2,1 % per den 1 maj 2018 och
2.2% per den 1maj2019.

Central konsultation
Om någondera parten anser aft den lokala löneprocessen inte fungerar
tillfredställande kan begäran om lokal konsultation göras hos central part i
syfte aft klargöra avtalets intentioner. Efter central konsultation återupptar de
lokala parterna den lokala fcSrhandlingen.
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Bilaga 3

Protokolisanteckning gällande § S ferielön, Mom 1:1 (Folkhögskola)

Branschkommittén Utbildning och Folkbildning anser att nuvarande skrivning i
momentet gällande arbetsveckor inte kan bibehållas på sikt då den strider mot
gällande arbetstidsdirektiv.


