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Till 

Arbetsgivaralliansens avtalsområden Folkhögskola och Skola/Utbildning 
 

Utgångspunkter inför avtalsrörelsen 2020.  

 

För Vision är det viktigt att alla anställda får möjlighet att utvecklas i sitt arbete och att 

löneutvecklingen följer arbetsmarknaden i övrigt. För att kunna förlänga yrkeslivet och skapa goda 

förutsättningar för generationsväxling hos arbetsgivarna bör avtalen öka individens 

omställningsförmåga på en föränderlig arbetsmarknad, erbjuda tryggare anställningar, bidra till större 

möjlighet att kombinera arbete med familj och fritid samt öka möjligheterna till ett mer flexibelt uttag 

av pension. 

 

Löneavtal 

 

Lönebildningen är arbetsgivarens främsta verktyg för att motivera och premiera goda prestationer i 

arbetet. Våra medlemmar vill se ett tydligt samband mellan arbetsinsats, bedömning och lön. Detta är 

avgörande för tilltron till löneprocessen. 

Principerna i löneavtalet ger förutsättningar för en väl fungerande lokal löneprocess. Våra lokala 

organisationer är långt ifrån nöjda med den lokala tillämpningen. Det finns ett fortsatt behov av att 

centrala parter tar ansvar för att aktivt stödja lokala parter i att utveckla tillämpningen av avtalet.  

Vision yrkar att:  

 Visions medlemmar ska under avtalsperioden ha reallöneökningar. 

 Centrala parter behöver tydligare klargöra när sådan utvecklingsplan ska upprättas och vad 

den ska innehålla. 

 Centrala parter behöver förtydliga kopplingen mellan arbetet med aktiva 

åtgärder/lönekartläggning och arbetsgivarens analys av lönestruktur i samband med 

löneöverläggningen. 

 Lokala parter ska få tillgång till personuppgifter för att kunna fullgöra 

förhandlingsskyldigheten och kontrollera löneavtalets efterlevnad. 

 

Allmänna anställningsvillkor 

 

Allmänna anställningsvillkor behöver utvecklas för att vara ett attraktivt villkorsavtal. Avtalet ska ge 

våra medlemmar en reell möjlighet till att påverka sitt arbetsliv. Detta skapar engagemang, 

arbetsglädje och ansvarstagande i verksamheterna, underlättar kompetensförsörjning och minskar 

personalomsättning.  

Hållbarhetsfrågorna spelar allt större roll i vårt samhälle. Vi vill se ett gemensamt arbete för att 

inspirera och stödja lokala parter i dessa frågor. 

 

Anställning 

Tidsbegränsade anställningar får en rad konsekvenser. En är att osäkerhet om möjligheten till framtida 

försörjning och en svagare maktposition bidrar till ökad stress och ohälsa. Vision yrkar därför att, 

  

 Tryggheten för de utan fast anställning ökas genom att visstidsanställning övergår till fast 

anställning efter 24 månader oavsett anställningsform.  

 Anställningsformen Timanställning för lärare enligt 2 §, mom 3:1 tas bort.  
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En dom i Arbetsdomstolen under avtalsperioden klargjorde att en kollektivavtalad förlängd 

uppsägningstid med krav på en viss anställningstid inte blev tillämplig om medarbetaren behövde 

räkna med anställningstid från en verksamhetsövergång. För att säkerställa att inte medlemmar inom 

avtalsområdet drabbas på motsvarande sätt yrkar Vision om att,  

 

 bestämmelsen i § 15, mom 2:3 förtydligas så att tid från verksamhetsövergång också får 

medräknas i beräkningen.  

 

 

Hållbart arbetsliv 

 

Friskvård på arbetstid är att ta hand om de anställda samtidigt som arbetsgivaren ofrånkomligt får 

friskare arbetstagare. Dessutom ska rätten till företagshälsovård förtydligas och regleras. Regelbunden 

motion och möjlighet att besöka sjukvården på arbetstid ger förbättrad hälsa och leder till mindre 

sjukskrivningar och ökad produktivitet. 

 

Vision yrkar därför att, 

 Arbetsgivarna ska avsätta resurser för friskvårdande- och rehabiliterande insatser för att de 

anställda ska bibehålla och när behov finns, återställa arbetsförmågan. 

 Rätt till friskvård på arbetstid införs i avtalet. 

 

Kort ledighet med lön (13 §, mom 1) 

 Kort ledighet med lön ska innefatta besök i hälso- och sjukvård samt besök på mödra- eller 

barnavårdscentral. 

 Utgångspunkten för kort ledighet med lön ska vara för en eller flera dagar. 

Obs! Finns på både TEO och Högskola (Ledighet vid särskilda tillfällen) 

Du kan, om det finns särskilda skäl, få ledighet med lön under en eller flera dagar. Det kan till exempel vara om 

en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort. 

 

Arbetstid 

Vision ser ett behov av att tydligare reglera gränsland mellan arbetsliv och privatliv. Det handlar om 

exempelvis mängden beredskap och distansarbete. Vision vill därför hitta möjligheter att minska den 

tid som arbetstagare står till arbetsgivarens förfogande. Detta kan ske på flera sätt. Arbetstidskonton, 

fler semesterdagar eller ökade möjligheter till lokala överenskommelser om arbetstiden kan ge 

medlemmarna ett ökat inflytande över arbetstiden.  

 

Vision yrkar därför att, 

 

 En förändring i arbetstidsparagrafen i syfte att möjliggöra bl.a. lokala avtal om sex timmars 

arbetsdag.  

 

 

Ersättningar 

 

Restid 

I ett led att både kompensera medarbetare som i tjänsten reser långt med tåg och därmed bidra till 

minskade utsläpp föreslår Vision en ändring av 10 § Mom. 3. Vision yrkar om ett förtydligande, 

 

https://lagen.nu/1974:371#K5P4
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 Att restid i första hand ska förläggas så att den ryms i den ordinarie arbetstiden. Restid som 

beordrats eller i efterhand godkänts att ske utanför ordinarie arbetstids förläggning ska ur 

vilosynpunkt likställas med arbetstid. 

 Att all restid utöver den som ersätts med divisorn månadslön/240 ersätts med månadslön/190. 

 

Jour och beredskap kompenseras med hjälp av divisorer på detta avtalsområde medan OB-ersättningar 

fortsatt ersätts i krontal.  

 

 Vision yrkar därför om att krontalen som anger ersättning för arbete på obekväm tid ersätts av 

divisorer.  

 

Övrigt 

 Parterna ska gemensamt inspirera till implementering av Agenda 2030 och uppmuntra till 

tecknande av gröna avtal.  

 Avtalet behöver anpassas till nya regler om pensionsavgång och vara öppet för att jobba 

längre för de som önskar det. 

 

Vision förbehåller sig rätten att komplettera och/eller ändra yrkandet under avtalsförhandlingarna.  

 

 

 

 

 

För Vision, 

Heidi Nousiainen 

Ombudsman 

 

 

 

 
 

 

 


