En kort sammanfattning av det nya avtalet

Avtal 2016: Avtalsområde

Arb e ts g iva ra llian s en Fotb ollss p e la re

Nya avtalet 2016-09-02- 2019-12-31
Nu är det nya avtalet för fotbollsspelare i Allsvenskan och Superettan klart. Vi lyckades få igenom ett av de
viktigaste kraven: kraftigt förbättrad sjuklön, som innebär att spelare som skadas under match eller organiserad
träning erhåller 100 % ersättning de första 14 dagarna.
Förhandlingar om ett nytt kollektivavtal mellan
Unionen och Arbetsgivaralliansen avseende fotbollsspelare inleddes redan hösten 2015, och ledde
under våren bl a fram till frivillig medling, dock
utan att parterna kunde finna en överenskommelse.
Den 17 augusti återupptogs förhandlingarna och
den 2 september undertecknades ett nytt kollektivavtal som bl a innehåller förbättrad sjuklön vid
arbetsskada.

Avtalets längd
Avtalet gäller för tiden 2 september 2016 – 31 december 2019. För tid därefter gäller avtalet med sju
dagars ömsesidig uppsägningstid.

Full sjuklön första 14 dagarna
Fr o m 2017-01-01 regleras avtalets del om sjuklön
på samma vis som i hockeyavtalet, det vill säga
spelaren bibehåller lönen intakt under första 14
dagarna då skada uppstår i samband med organiserad träning eller match. Tidigare så var lönen intakt
bara den första dagen, dag 2-14 gjordes ett avdrag
som motsvarde 80 % av lönen.

Kompletterande försäkring tecknas mellan SEF
och SFS
Spelarna saknar en motsvarighet till TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och med anledning av
detta så har parterna också enats om att den kompletterande försäkring som SEF (Svensk elitfotboll)
och SFS (Spelarföreningen Fotboll i Sverige) tagit
fram ska gälla på spelaravtal som tecknas efter 201610-01 och träder i kraft 2017-01-01.

Samverkansgrupp
Parterna är också överens om att tillsätta en
samverkansgrupp för fortsatt dialog om avtalets efterlevnad och utveckling. Däri ingår också ett redigeringsarbete för att få ett avtal som till sin utformning är
mer likt de traditionella avtalen mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen.

Parterna ska se över möjligheterna till karriärstöd
Parterna är även överens om att uppvakta TRS
(Trygghetsrådet) för att se om möjlighet finns att utveckla eller finansiera ett projekt där spelarna under
sin karriär får råd och stöd kring karriärsutveckling.

