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Supplement till Folkrörelseavtalet 1 oktober 2012 – 30 september 2013 

avseende  

Folkets Hus och Parker 

§ 1 Avtalets omfattning 

Avtalet omfattar tjänstemän (funktionärer, föreståndare, kontorspersonal) 
anställda vid medlemsföreningar i Folkets Hus och Parker med i huvudsak 
administrativa uppgifter. 

§ 2 Anställning 

Speciell anställningsform 

Avtal om anställning med lön per arbetad timme får träffas om den 
sammanhängande anställningstiden uppgår till högst tre månader per 
anställningstillfälle, alternativt inte överstiger 16 timmar helgfri vecka i 
genomsnitt på en fyra veckors period. Denna anställningsform faller inom 
ramen för allmän visstidsanställning, och ska anges som sådan på 
anställningsavtalet tillsammans med arbetstidsmåttet ”varierad”. All arbetad 
tid ska anges i bilagan till anställningsavtalet. 
Den anställde och arbetsgivaren kan avtala om att tidsbegränsad anställning 
kan upphöra i förtid med en månads underrättelsetid.  

§ 3 Tjänsteföreskrifter 

Mom 2 Bisyssla ersätts med följande text: 

Anställd äger inte rätt att utan arbetsgivarens medgivande åtaga sig bisysslor 
eller därmed jämförliga uppdrag, som kan verka hindrande i arbetet. 

§ 5 Arbetstid 

Mom 1 Reglerad arbetstid  

Första meningen ersätts med följande text: 

Den ordinarie arbetstiden utgör 39 timmar per helgfri vecka och förläggs, där 
inte annat överenskommes mellan de lokala parterna, måndag t o m fredag kl 
08.00-17.00. 

d) ob-tillägget inkluderas i den överenskomna timlönen 
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§ 7 Löner 

Lönetariffer kopplade till Folkrörelseavtalet mellan KFO/Folkets Hus och 
Parker och Handels. 

Föreståndare 

Lön i kronor per månad för heltidsanställda föreståndare: 
 
 2012-10-01  
Beg lön 24 260  
2 år 24 729  
4 år 26 347  

Kontorister 
 
2012-10-01 
 Begynnelselön 2 år 4 år 6 år 8 år 
Grupp 1 16 521 18 801 19 494 20 009 20 324 
Grupp 2 18 214 19 410 20 521 20 940 21 324 
      

Centralt placerade funktionärer 

Löner i kronor per månad 
 
 2012-10-01  
0 26 585  
1 28 099  
2 29 607  
3 29 968  
4 30 326  
5 30 686  
6 31 044  
7 31 400  
8 31 761  
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Regionalt placerade funktionärer 

Löner i kronor per månad 
 
 2012-10-01  
0 25 562  
1 27 049  
2 28 547  
3 28 888  
4 29 224  
5 29 566  
6 29 902  
7 30 243  
8 30 572  
 

Folkparkernas nöjesförmedlare 

Löner i kronor per månad 
 
 2012-10-01  
0 22 288  
1 24 113  
2 28 140  
3 28 819  
4 29 160  
5 29 501  
6 29 842  
7 30 179  
8 
 
 

30 507  

Ny kategori införs: 

Lägsta lön för fritidsledare/ungdomsledare 

Månadslön 16 655 kr 

Timlön 109:64 kr/timme inkl semesterlön (se anm) 
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Anmärkning 

Lön per arbetad timme inklusive semesterlön kan utges om den 
sammanhängande anställningstiden inte uppgår till mer än tre månader per 
anställningstillfälle eller om inte arbetstiden överstiger 16 timmar per helgfri 
vecka i genomsnitt på en fyra veckorsperiod.  

Lön per arbetad timme är 1/152 av för befattningen överenskommen 
månadslön inklusive semesterlön. 

§ 8 Permission, tjänstledighet och annan ledighet 

Mom 1 Permission ersätts med följande text: 

Med permission förstå följande fall: 

Eget bröllop, eget registrerat partnerskap, egen 50-årsdag, egen 60-årsdag, 
besök hos läkare och tandläkare, besök vid sjukvårdsinrättning efter remiss 
av läkare, nära anhörigs frånfälle, nära anhörigs begravning och 
urnnedsättning, plötsligt svårt sjukdomsfall hos nära anhörig. Som nära 
anhörig räknas make, maka, registrerad partner, barn, syskon, föräldrar, 
svärföräldrar, mor- och farföräldrar, barnbarn samt sammanboende. 

Mom 2:2 ersätts med följande text 

Tjänstledighet om högst fem arbetsdagar 
Under en period om högst fem arbetsdagar ska för varje arbetsdag som 
arbetstagaren är tjänstledig, avdrag göras med 1/23 av månadslönen. 

§ 9 Semester 

Mom 1 

För anställd med oreglerad arbetstid utgår semester med 30 dagar per år. 

Mom 3 
2013-04-01  

Daggaranti  > 20 år 1 253  
< 20 år 1 188  
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§ 10 Sjuklön 

Mom 5:6 Sjukdom fr o m 91-180 kalenderdagar ersätts med följande text: 

För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) görs 
sjukavdrag med: 
 
För anställd med månadslön om högst 7,5 x prisbasbeloppet
                                12 

  

100 % x månadslönen x 12
       365 

  

För anställd med månadslön över 7,5 prisbasbeloppet
                         12 

  

100 % x 7,5 x prisbasbeloppet + 10 % × 
          365  365 

månadslönen x 12 – 7,5 x prisbasbeloppet 

Mom 11 Föräldralön  

Stycke 3 och 4 ersätts med följande text: 

För tillfällig vård av sjukt barn utgår utfyllnad mellan tillfällig 
föräldrapenning och full lön under en tidsperiod motsvarande 
försäkringskassans bestämmelser. 
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Bilaga: KFO – Handels – Arbete på obekväm arbetstid 

§ 1 Arbete på obekväm arbetstid 

Mom. 1 Allmänt 

Hel- eller deltidsanställd arbetstagare som omfattas av Folkrörelseavtalet och 
Folkets Hus och Parkers supplement samt har reglerad arbetstid innefattas av 
nedanstående regler kring ersättning för arbete på obekväm arbetstid, om det 
inte uttryckligen framgår att ersättning ingår i lönen eller där annan särskild 
lokal överenskommelse träffats. 

Arbetstagare som utför internt arbete omfattas av kollektivavtalets 
huvudregler. När arbetstagare deltar i föreningens/företagets utåtriktade 
verksamhetsarbete och utför arbete som innebär direkt eller indirekt kontakt 
med gäst/kund/medlem/ägare eller annan utomstående gäller nedanstående 
regler vid schemalagt arbete på obekväm arbetstid. 

Mom. 2 Ersättning 

1. Ordinarie ob-ersättning 

För arbetstid förlagd till: 

Måndag – fredag från kl. 20.00 till 06.00 påföljande dag, lördag, midsommar, 
jul- och nyårsafton från kl. 16.00 till 06.00 påföljande dag, sön- helgdag från 
kl. 06.00 till kl. 06.00 påföljande dag utgår ob-ersättning enligt följande: 

2012-10-01 20:00 kr/timme 

Varje påbörjad halvtimme betalas som full halvtimme. 

2. Ob-ersättning vid nattarbete 

För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00-06.00 utgår ob-ersättning (natt-ob) 
utöver 1 ovan enligt följande: 

2012-10-01 17:60 kr/timme 

Mom. 3 Arbete dagar när arbetstiden enligt kollektivavtalet slutar kl. 12.00 

När arbetssituationen kräver arbete de tider som kollektivavtalet § 5 mom. 1 
andra stycket i anmärkningen ger ledighet, utges ledighet med motsvarande 
tid vid annan tidpunkt som arbetsgivare och arbetstagare är överens om. 





KFO

Jourrådgivare
Tel: 08-702 54 00

Växel
Tel: 08-702 54 00

Postadress
Box 16355, 103 26 Stockholm

Besöksadress
Klara södra kyrkogata 1, Stockholm

www.kfo.se

A
rt

ik
el

nu
m

m
er

 3
61

2 
   

Fo
to

: s
to

ck
.x

ch
ng

   
  


	1-2
	Folkets Hus ver 2 inlaga
	3
	4

