
Akademikerförbunden tecknar två avtal med Svensk Scenkonst 

Den 13 juni 2013 avslutades årets avtalsförhandlingar mellan Akademikerförbunden och 
Svensk Scenkonst. Resultatet blev två kollektivavtal, dels avtalet för 
orkester/länsteaterområdet, dels avtalet för offentligt finansierade teaterinstitutioner, 
där Akademikerförbunden tidigare i år skrev på en överenskommelse om partsställning. För 
första gången är därmed Akademikerförbunden representerade inom i stort sett hela 
Svensk Scenkonsts område. 

Båda avtalen löper till 31 mars 2016. Förhandlare för Akademikerförbunden har varit Ulf 
Björkstrand och Magnus Berg, båda från DIK. 

 

Orkesterföretag, teaterföreningar, m.fl. 

Parterna har ambitionen att ta fram ett helt nytt processlöneavtal, och istället för att utgå 
från andra löneavtal valde man att tillsätta en arbetsgrupp som ska skriva ett löneavtal 
anpassat för området. Arbetsgruppen ska inleda sitt arbete under hösten och om resultatet 
blir ett nytt löneavtal kan det träda i kraft redan innan 31 mars 2016. Gemensam 
avtalsinformation på ett flertal orter planeras i samband med införandet. 

Det befintliga löneavtalet har putsats och den stora nyheten är att den centralt angivna 
siffran, stupstocken, har tagits bort. Det innehåller dock en ”dold stupstock” uttryckt som 
”X %”, som gör det möjligt för Akademikerförbunden att vid oenighet i efterhand få fram 
motsvarande märket i löneökningar. 

Villkorsavtalet har som största förändring en utökning av föräldralön från fem till sex 
månader. Dessutom tas ett steg i kvalificeringstrappan bort och sex månaders föräldralön 
nås nu redan efter tre års anställning, mot tidigare fyra. I gengäld införs en övre gräns på 
15 prisbasbelopp. 

En ny regel om återbetalning av icke intjänad semester införs i villkorsavtalet. 

 

Offentligt finansierade teaterinstitutioner 

Avtalet gäller för Akademikerförbundens medlemmar inom kategorin administrativ 
personal. Konstnärlig och teknisk personal företräds enbart av Teaterförbundet. 

Även här ska det nya löneavtal som arbetsgruppen ska ta fram gälla. Till dess har parterna 
antagit ett löneavtal baserat på Teaterförbundets befintliga löneavtal, men utan angiven 
siffra. Stupstock finns även här i formen X %. 

Utöver gruppen som ska arbeta med löneavtalet tillsätts även arbetsgrupper för 
arbetstidsregleringar och kompetensutveckling. 

 

 


