
ORIGINAL
Förhandlingsprotokoll

Arende Loner och allmänna anstallningsvillkor i kollektivavtal mellan
Svensk Scenkonst och Unionen samt AkademikerfOrbunden
avseende tjansteman vid A. Orkesterforetag, orkesterfOreningar
och musikstiftelser samt B. Teater- och lansteaterforeningar samt
andra ideella foreningar m.fl.

Parter Svensk Scenkonst
Unionen
AkademikerfOrbunden

Datum Den 28 och 30 oktober, 6 och 24 november, 8 december 2020

Plats Teams

Närvarande for Arbetsgivarparten
Maria Grundtman, vid protokollet

Arbetstagarparten
Andreas Wallén (Unionen)
Lukas Ringqvist (Unionen)
Johanna Hektor (Akademikerforbunden)

Delegation for Arbetsgivarparten
Mikael Ahlbäck, Svenska Kammarorkestern Orebro
Magnus Ericsson, Stockholms Konserthus
Erika Strand, Goteborgs Symfoniker (adjungerad)

Arbetstagarparten

For Unionen
Anders SjOstrand, ordforande
Lena BäckstrOm
Anna-Karin Cederstrand Karisson
Tidiane Diao
Maria Hansson
Hans Johansson
Martin Johansson
Marit Landegren
Magnus Lindmark
Niklas Olin

§ I Nytt avtal
Parterna träffar Overenskommelse om prolongering av kollektivavtal mellan Svensk
Scenkonst och Unionen samt Akademikerförbunden avseende tjänstemän vid A.



Orkesterforetag, orkesterforeningar och musikstiftelser samt B. Teater- och
lansteaterforeningar samt andra ideella foreningar m.fl. fOr tiden fran och med den 1
november 2020 till och med den 31 mars 2023, med andringar och tillagg en!igt
protokollsbilaga A (alimanna anstallningsvillkor), protokollsbilaa B (lOner Unionen) och
protokollsbilaqa C (loner Akademikerforbunden).

Avtalet galler for medlemmar i AkademikerfOrbunden van fOijande förbund ingar:
Akademikerforbundet SSR, Akavia, 01K, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, Sveriges
Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, SRAT, Sveriges lngenjOrer, Sveriges
Psykologforbund, Sveriges SkolledarfOrbund, Sveriges U niversitetslärare och forskare samt
Sveriges VeterinärfOrbund.

Part ager rätt att senast den 30 september 2021 saga upp avtalet att upphOra att galla per
den 31 mars 2022.

Overenskommelsen är preliminar till dess att den antagits av respektive fOrbunds beslutande
organ.

§ 2 Flexpension

Parterna träffar Overenskommelse om flexpension enligt 2017 àrs avtal (protokollsbilaqa D)
med avvikelse fran principen om ett ârs efterslapning efter industrins avsattningar genom
nedanstâende fordelning av premierna.

Okad avsattning till flexpension under denna avtalsperiod är 0,5 % fran 1 november fOr âr
2020 och 0,2 % fran 1 april 2022. 0,1 % av denna avsattning räknades av pa loneutrymmet
foregâende avtalsperiod. Resterande 0,6 % räknas av fran market 2020-2023. Total niva pa
flexpensionsavsattningen uppgar darmed vid avtalsperiodens slut till 1,1 %.

§ 3 Avtal om kompetensutveckling
Parterna ar Overens om ett tillagg angaende samrâd vid fOräldraledigas atergang I tjänst

Avtal om kompetensutveckling enligt bilaca E.

Overenskommelsen är preliminar till dess att den antagits av respektive parts beslutande
organ.

Vid protokollet

Maria Grundtman

FOr Unionen 2020-12-15
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Andreas Wallén

FOr AkademikerfOrbunden 2020-12-15

J'ohanna Hektor



Bilaqa A

Overenskommelse mellan Svensk Scenkonst, Unionen och
Akademikerförbunden

ALLMANNA ANSTALLNINGSVILLKOR MM

FOljande kursiverade andringar införs i kollektivavtalet med bagor fran 2020:

2 Anställning

2.2 VUlkor fOr tidsbeqransad anstallninq
Arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma Overens om tidsbegransad anstallning:

2.2.1

Anmarkning
Tjansteman kan efter det att tidpunkten for omvandling till tillsvidareanstallning inträtt träffa
skriftlig overenskommelse med arbetsgivaren om att avstá den aktualiserade omvandlingen.
Sâdan Overenskommelse galler i sex manader. Tjansteman kan harefter pa nytt avstâ fran
tillsvidareanstallning enligt denna regel. FOr den som uppnàtt den ordinarie pensionsã/dern
enligt ITP p/anon 8fn 65 a,-) alder som anges 1 32 a § lagen om anstallningsskydd overgar
inte en allman visstidsanstallning eller ett vikariat till en tillsvidareanstallning.

4 Overtidskompensation

4.1.1 Overenskommelse med vissa tjänstemän
Arbetsgivaren och tjanstemannen kan komma Overens om att kompensation fOr
overtidsarbete ska ges genom att tjanstemannen I stället far hOgre IOn och/eller fem
semesterdagar utOver lagstadgad semester.

Sâdan Overenskommelse kan endast träffas med tjänstemän i chefsstallning och
tjänstemän vars arbetstid är svàr att kontrollera elter som har frihet att forlagga sin
arbetstid. I annat fall ska sarskilda skäl fOreligga.

Anmarkning
Det är viktigt att den chef som har medarbetare som omfattas av en individuell
overenskommelse har en kontinuerlig dialog med s/na medarbetare om verksamhetens
krav, arbetstider och àterhmtning.



En individuell overenskommelse om att ersatta overtidsersattning med hOgre Ion och/eller
fern sernesterdagar innebär inte att arbetsgivaren och medarbetaren kommit Overens om
ett hogre ordinarie arbetstidsmâtt.

Verksamhetens krav kan medfOra att medarbetare som traffat en md/v/due/I
Overenskommeise enhigt ovan, under perioder kan behOva utfOra arbete utOver ordinarie
arbetstid

13 Uppsagning

13.3.4 Upphörande av anställning vid uppnâdd alder enligt 32 a LAS

Oberoende av tidigare uppsagningstid gal/er fo/jande for arbetstagare som uppnâr den àlder*
sorn anges I 32 a § lagen orn anställningsskydd:

Cm arbetsgivaren el/er arbetstagaren vill att anstal/ningen ska upphOra vid utgàngen av den
mànad dá arbetstagaren uppnàr den alder som anges i 32 a § lagen om anstä//ningsskydd,
ska arbetsgivaren eller arbetstagaren lämna en skriftlig underrätte/se om detta minst tvá
mànader innan anstallningen ska upphOra.

Efter det att arbetstagaren uppnãtt den alder som anges I 32 a § lagen om anstallningsskydd
upphor anstaliningen tvâ mânader efter det att skriftlig underratte/se lärnnats.

Cm en arbetstagare anställs vid foretaget efter det att denne uppnàtt den alder som anges I
32 a § lagen orn anstallningsskydd avs/utas anstailningen med underrätte/se pa samma sätt
som ovan.

*68 ár fran och med den I januari 2020, 69 àr fran och med den I januari 2023.

Protokollsanteckning 1
Arbetsgivare far medge, att anstallning upphOr utan att den anstä/lde iakttar gal/ande
uppsagningstid el/er underrättelsetid.

Protokollsanteckning 2
Varsel till facklig organisation behOver inte lämnas med anledning av avslutandet av
anstallning vid uppnadd alder en/igt 32 a § lagen om anstal/ningsskydd. Nâgon ratt ti/I
Overläggning foreligger inte. / normalfallet ar det emellertid lampligt att ta upp fragan om
ansta/Iningens avs/utande med berord arbetstagare innan underrattelse sker enlig ovan.



16 Giltighetstid

Detta avtal galler fran och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. Avta let
kan sagas upp senast den 30 september 2021 till upphorande den 31 mars 2022. FOr tiden
efter den 31 mars 2023 galler avtalet med sju dagars Omsesidig uppsagningstid.

Stockholm den 15 december 2020

SVENSK SCENKONST UNIONEN AKADEMIKERFORBUNDEN

Maria Grundtman Anders Wallén Johanna Hektor
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Bilaqa B

Overenskommelse mellan Svensk Scenkonst och Unionen

LONER MM

FOljande kursiverade andringar införs fran 1 november 2020.

Andringar av bilaga 7 och 8:

I Läner
LOnerevisionsdatum 1 november 2020 respektive 1 april 2022.

HOjnIng av loner, lagsfloner och ersattningar med 2,8% per 1 november2020 respektive 2,0
% per I apr11 2022.

Individgaranti 200 kronor

2 Omfattning
2.2 Undantag av vissa kategorier

Lonerevisionen omfattar ej tjansteman som den 1 november 2020 respektive I apr11 2022

- kvarstâr I tjnst vid forctaget after dot att han uppnàtt pcnsionsâ!dcrn cl/cr har anställts vid
fOretaget efter dot att han har uppnátt den pensionsãlder som tilImpas vid detta.

Förhandlinqsordninq bilaqa 7

6.2 Lokal forhandling avslutad senast den I februari 202 1/1 maj 2022.

6.3 Begaran om central forhandling senast I mars 2021/1 juni 2022

6.4 Anställd som förhandlar själv senast den l5januari 202 1/15 apr11 2022

6.5 Tillampning av okalt lOneavta begaran senast 15 januari 2021/15 apr11 2022, inledning
av central fOrhandling senast I mars 202 1/1 juni 2022.

Forhandlinqsordninq lokalt IöneavtaI (i bilaqa 7)

1. Begaran om tillampning av lokalt IOneavtal senast 15 januari 2021/15 april 2022.

5. InIeda forhandlingar enligt bilaga 7 senast I mars 2021/1 juni 2022.
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Bilaqa C

Overenskommelse mellan Svensk Scenkonst och
Akademikerförbunden

Följande kursiverade andringar infOrs fran 1 november 2020.

LONER M

Bilaga 8 Löneavtal med Akademikerförbunden

Omfattning

Andring I 4 stycket

Detta löneavtal omfattar tjänsteman som börjat sin anstaflning senast den 1 november 2020
respektive den I apr11 2022.

Undantag for vissa kategorier

Andring I I stycket:

LOneavtalet omfattar ej tjansteman sam den 1 november 2020 respektive 1 april 2022

Andring i 3 stycket:

Om tjänsteman som den 1 november 2020 respektive 1 apr11 2022 var anstalld som vikarie...

Andring I 4 stycket

Tjansteman som den 1 november 2020 respektive I apr11 2022 är tjanstledig...

Central forhandling

Andring I I stycket
Om den lokala forhandlingen inte leder till uppgorelse, kan den hanskjutas till central
forhandling .... Dock senast den I ma] 2021 respektive I oktober 2022.

Andring I 2 stycket
Om de centrala parterna inte kan enas faststäils nivân pa medlemmarnas sammantagna
loneokningar pa berört fOretag till 2,8 % 2020 respektive 2,0 % 2022 sam fördelas av
arbetsgivaren.
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Bilaqa 0

PROTOKOLL
OVERENSKOMMELSE OM FLEXPENSION I SCENKONSTFORETAG

Arende: Flexpension ScenkonstfOretag (utom privatteatrar)

Parter: Svensk Scenkonst
TeaterfOrbundet for scen och film
Symf
AkademikerfOrbunden
Unionen

Tid: Paralleilt med fOrhandlingar om allmänna viHkor 2017.

Plats: Svensk Scenkonsts lokaler

Närvarande for: Arbetsgivarparten
Maria Sundling Grundtman (vid protokollet)
Maria Wilson

Arbetstagarparten
Madeleine Wagemyr
Julia Reinhard
Anders Filén
Gunnar JOnsson
Bo Olsson
Johanna Hektor
Gunilla Krieg

§ 1 Parterna har denna dag trãffat bilagda Overenskommelse om avsättning till
Flexpension / ScenkonstfOretag.

For de anstallda som en)igt Overgângsreglerna omfattas av det gamla
pensionsavtalet AlP ska istället for avsattning till Flexpension ett särskilt
lOnetillagg kallat 'Flexpensionstillagg" fastställas ârligen, motsvarande ârets
procentuelia flexpensionsavsattning räknat pé kontant mânadslOn fore àrets
lOnerevision.

Flexpensionstillagget ska inte ligga till grund for betalning av tjanstepension,
omstallningspremier eller liknande tillagg. Det ska inte heller medraknas vid
kommande lOnerevisioner, lOnekartlaggning, lOneanalys eller liknande, eller
péverka existerande lonebildningsmodel!er.

Tidigare Särbestämmelse for Sveriges Radio kvarstér och pâverkas inte av
detta avtal. ("For anställd vid Sveriges Radio tillampas lokalt pensionsavtal,
vilket innebär att bestämmelserna avseende ITP samt SRSOpension
tillampas.")

§ 2 Svensk Scenkonst, TeaterfOrbundet, AkademikerfOrbunden och Unionen är
ocksé Overens om att arbetsgivare som omfattas av detta avtal i positiv anda



ska prova ansokningar om deltid i pensioneringssyfte enhigt samma principer
sam galler I verenskommeIse am Flexpension I Tjansteforetag mellan
Almega och Unionen/Sveriges Ingenjorer. Om sâdan ledighet beviljas ska
även de regler for betalning av pensionspremier fram till 65 àrs alder fOijas
sam framgár av ovan nämnda avtal. Symfs medlemmar omfattas inte av
deltid i pensionseringssyfte.

§ 3 Parterna ar Overens om att de, I bilagda Overenskommelse, angivna
áldersgranserna for betalning av premie ska anpassas till eventuella framtida
fOrandringar i lTP-planens avdelningar I och 2.

§ 4 Parterna är Overens am att fOlja Collectums hantering av Flexpension i
Tjansteforetag for att minska sâval administrativa kastnader, vilket gynnar
arbetstagarna, sam administrativt merarbete, vilket gynnar arbetsgivarna.

§ 5 Parterna är Overens am att bilagda overenskommelse galler med samma
giltighetstid sam vid varje tillfälle mellan parterna gallande avtal am allmänna
anstallningsvillkor.

§ 6 Parterna ar Overens am att bilagarna införs i respektive kallektivavtal am
allmänna villkar sam Avsattning till Flexpension I Scenkonstforetag.

§ 7 Forhandlingen avslutades I enighet.

Vid pratakallet:

Maria Sundling Grundtman

Justeras den 2 maj 2017

Maria Wilsan Madeleine Wagemyr

Anders Filén

Jahanna Hektar

Gunilla Krieg



Avsattning till Flexpension i Scenkonstföretag

Generella regler
§ I Parterna har träffat overenskammelse om att infora ett system for Flexpensian i

Scenkonstforetag pa avtalsomradet. Denna Overenskommelse galler samtliga
tjänstemän som omfattas av allmanna villkorsavtalet och sam lTP-avtalets
àlderspensiansbestammelser ar eller hade kunnat vara tillampligt fOr och innebar en
kollektiv avsattning till flexpensiansystemet. Det innebär att arbetsgivaren fran och med
den 1 november 2017 fOr tjënsteman sam fyllt 25 men inte 65 âr ska betala en
kompletterande premie till ITP-planen, i enlighet med punkt 7.2 i avdelning 1 respektive
punkt 6.4 i avdelning 2 av ITP-planen.

Tidigare Sarbestammelse fOr Sveriges Radio kvarstâr och páverkas inte av detta avtal.
("For anstalld vid Sveriges Radio tillampas lokalt pensionsavtal, vilket innebar att
bestämmelserna avseende ITP samt SRSO-pension tillampas.")

Anmarkning:
Om det enligt Col/ectum kravs av administrativa skäl ska premier for Flexpension i
Scenkonstbo/ag beta/as redan fran 18 àrs alder.

§ 2 Den kompletterande premien ska inbetalas till Collectum fran och med 1 november
2017 och därefter mânatligen. HOjning av den kampletterande premien sker därefter i
samband med kammande lonerevisionstidpunkter i branschavtalet och enligt de rutiner
sam galler fOr kompletterande premier till ITP 1 respektive ITPK mom ITP 2. Premien
ska komplettera den fOrsakring fOr ITP I eller ITPK sam tjänstemannen har
anstallningen has arbetsgivaren.

Anmarkning
Om branschavtalets iOnerevisionsdatum under uppbyggnadsfasen ër tidigare an de
markessattande avtalens IOnerevisionsdatum, ska hojningen av den komp/etterande
premien ske vid tidpunkten fOr de märkessättande avtalens /onerevision.

Collectum ska, sâ lângt det är mOjligt, bistâs av parterna med uppgifter am vilka
arbetsgivare sam ska gOra avsattning till Flexpension I ScenkonstfOretag.

§ 3 Premien till Flexpensian I Scenkonstforetag ska fran och med 2017 ârs
avtalsfOrhandlingar successivt byggas Ut med ett ârs efterslapning I fOrhállande till
märkessättande fOrbunds avtal inam Svenskt Naringsliv. Det innebär att det 2017 gOrs
en avsattning i Flexpension I Scenkanstforetag sam matsvarar 2016 àrs nivâ am 0,2 %.

Anmarkning:
Enligt märkessättande fOrbunds avtal fOrperioden 2017- 2019 blir motsvarande
avsattningar mom ScenkonstfOretag 0,2 % fOr 2018,
0% fOr 2019 och 0,3% for 2020.

Parterna är vidare Overens am att Flexpension for ScenkonstfOretag byggs ut till
samma niva som galler fOr märkessättande fOrbund mom Svenskt Näringsliv med tre
ars fOrdrojning, dock totalt max 2 %. Det betyder att nr märkessättande fOrbund
upphor med avsattningar, eller uppnâtt 2 %, till Flexpension ska ytterligare avsattningar
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goras till Flexpension i Scenkonstforetag under de tre efterfOljande âren sâ att
premienivâerna blir lika, dock hogst till en premienivâ om 2 procent. Parterna
konstaterar att premieskillnaden vid inforandet av Flexpension i Scenkonstforetag är
0,7 procent.

Skulle lOneokningsutrymmet framgent bli vasentligt lagre an det fOregâende ârets
lOneOkningsutrymme ska parterna ta upp forhandlingar om att helt eller delvis skjuta pa
det aktuella ârets faststallda avsattning.

Anmarkning
Varje âr som premien/vàn / Flexpens/on i Scenkonstforetag byggs ut minskar
lOneOkningsutiymmet I fOrhâllande till märkessättande fOrbunds kostnadsmarke med
motsvarande nivà.

Kostnader for premiebefrielsefOrsakring i Alecta respektive premieOverfOringen till
Collectum och fOrsakringsbolagen samt forvaltningskostnader, ska belasta de avsatta
pre m i e rn a.

Ersattning fran premiebefrielsefOrsakringen utbetalas enhigt Collectums och Alectas
villkor for kompletterande premier till ITP 1 respektive ITPK.

Kompletterande premier till lIP I
§ 4 Den kompletterande premien ska tidigast betalas from. den mânad tjänstemannen

fyller 25 ar och längst torn. mânaden fore den under vilken tjänstemannen uppnar 65
ârs alder.

Anmarkning:
Om det en/igt Collectum krävs av administrativa skäl ska premier for Flexpens/on /
Scenkonstbolag betalas redan fran 18 àrs alder.

§ 5 Den kompletterande premien ska beräknas pa den pensionsmedforande lOnen for
pensionsformâner enhigt ITP 1, punkten 6.

Den kompletterande premien debiteras arbetsgivaren av Collectum pa samma
underlag som ligger till grund for premien for ITP 1.

Kompletterande premier till ITPK mom ITP 2
§ 6 Den kompletterande premien ska betalas for tjansteman som är fOdd 1978 eller tidigare

och langst torn. mânaden fore den under vilken tjanstemannen uppnár 65 ârs alder.

§ 7 Den kompletterande premien ska beräknas pa den pensionsmedförande lönen for
pensionsformáner enligt ITP 2, punkten 3.

FOr tjansteman som beviljats deltid i pensioneringssyfte ska arbetsgivaren även under
sadan tid fortsatt anmäla inkomst utifràn tidigare sysselsattningsgrad.



Anmarkning

Avseende rorliga lOnedelar fOrutsätts att overenskommelse träffas hur dessa ska
anmalas. Overenskommelse träffas med utgàngspunkt fran tidigare
sysselsattningsgrad med beaktande av faktisk fOrtjanst, fly sysse!sattningsgrad och
eventuellt fOrändrat lonesystem

§ 8 Arbetsgivaren har rätt att avanmäla tjänsteman sam är fOraldraledig. Dâ sâdan tid med
foraldrapenning är pensionsgrundande rekommenderar Svenskt Narings!iv och PTK
arbetsgivaren att fortsatta betala premierna till ITP 2 under de fOrsta elva mânaderna
av fOraldraledigheten. Avtalsparterna ar därfOr Overens am att denna rekammendation
även ska galla kompletterande premier till ITPK.

Utbetalningsregler
§ 9 Uttag av pensionsforsakring sam baseras pa de kompletterande premierna for

Flexpension i ScenkonstfOretag sker i enlighet med de villkor sam galler for uttag av
liP 1 respektive ITPK.

§ 10 Frágor avseende tolkning och tillampning av detta avtal ska hanteras i enlighet med
branschavtalets fOrhandlingsordning. När det galler frâgor där tillampningen fOljer av
ITP-planens regler bOr talkning och tillampning av dessa villkor även ske i ITP-
nämnden.

Anställda som inte har ITP I eller ITPK
§ 11 FOr tjansteman sam är mellan 25 och 65 àr och som ITP-avtalet är eller hade kunnat

vara tillampligt for men som inte har nágot pâgâende intjänande av ITP 1 eller ITPK
hos arbetsgivaren galler att arbetsgivaren träffar enskild Overenskammelse med den
anstallde om hur avsattningen till Flexpension i ScenkonstfOretag ska hanteras utifrân
gallande fOrutsattningar. Sâdan Overenskammelse kan acksa träffas mellan
arbetsgivaren och lokal facklig organisation.

Aven for tjänsteman sam inte har nagot pagaende intjänande av ITP 1 eller ITPK hos
arbetsgivaren gäller § 4 och 5.

For anställda scm omfattas av Avtal om individuell tjanstepensian (AlP) ska istället for
avsattning till Flexpension ett särskilt lOnetillagg kallat "Flexpensianstillagg" utbetalas,
motsvarande árets procentuella flexpensionsavsattning räknat pa kontant manadslon.
Flexpensionstillagget ska inte ligga till grund for betalning av tjanstepensian,
omstallningspremier eller liknande tillagg. Det ska inte heller medräknas vid
lonekartlaggning, loneanalys eller liknande, eller paverka eller ändra befintlig
iOnestruktur.
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Bilaga E

Avt& om kompetensutveckling

Följande kursiverade andring infOrs fran 1 november 2020.

2. Rätt och ansvar

Alla medarbetare har sâväl rätt till som eget ansvar for att kontinuerligt utvecklas i arbetet.
FOretaget ska skapa fOrutsattningar fOr detta. Kvinnor och man ska ges samma mOjlighet till
kompetensutveckling.

Med kompetensutveckling menas alla âtgarder som bidrar till att oka en eller flera delar av
individernas kompetens. For att kompetensutveckling ska vara mojlig krävs att goda
fOrutsattningar finns vad galler t.ex. arbetsorganisation, ledarskap och teknik.

Arbetsgivaren har emellertid ett huvudansvar fOr att kompetensutveckling genomfors
systematiskt fOr alla medarbetare. Alla medarbetare har fOr detta ändamâl rätt till en
individuelit utformad kompetensutvecklingsplan, som revideras árligen i samband med
utvecklingssamtalet.

/ samband med medarbetares àtergâng I arbetet efter foraidraledighet samrêder
arbetsgivaren med medarbetaren om de insatser och den kompetensutveckling som behövs
med hänsyn till ledighetens omfattning, fOr att sakerställa aft den foraldraledige inte
missgynnas I sin yrkes-, IOn- och karriarutveckling.
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