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Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation har kommit överens med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen om en uppdatering
av Studentmedarbetaravtalet.
Avtalet gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona.
Ändringarna medför inte att det föreligger någon rekommendation till beslut.
Har avtalet sedan tidigare antagits lokalt behöver Studentmedarbetaravtalet
inte antas på nytt.
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Studentmedarbetaravtalet
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation har kommit överens med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen om en
uppdatering av Studentmedarbetaravtalet.
Detta kollektivavtal om Bestämmelser för studentmedarbetare ersätter från
och med 2022-04-01 överenskommelse om Bestämmelser för
studentmedarbetare i lydelse 2019-01-01 tecknat med OFR Allmän
kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.
Avtalet gäller för kommuner, regioner och medlemmar i Sobona.
Sobona har sedan tidigare kommit överens med OFR AKV och
Akademikeralliansen om att Studentmedarbetaravtalet har ersatt avtal om
Studentmedarbetaranställning tecknat mellan KFS – Kommunala
Företagens Samorganisation å ena sidan och Civilekonomerna,
Förtecknade Saco-förbund, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Vision och
Unionen å den andra.
Förändringar i överenskommelsen
Förhandlingsprotokollets § 5 har ändrats för att tydliggöra att avtalet är ett
antagandeavtal. Vidare har parternas namn uppdaterats i
förhandlingsprotokoll och bilagor. I de bestämmelser i bilaga 1 där
hänvisning sker till Allmänna bestämmelser (AB) har hänvisning till
Sobonas branschbestämmelser (BB) införts. I § 10 Enskilda angelägenheter
ersätts nuvarande innehåll med en hänvisning till motsvarande
bestämmelse i AB respektive BB.
För närmare beskrivning av förändringarna i bilaga 1, 2 och 2 a till
överenskommelsen se redogörelsetext i bilaga 2 till detta cirkulär.
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Övrigt
Domänen pluggjobb.se, som var en del i marknadsföringen av
Studentmedarbetaravtalet när det tecknades, driftas/uppdateras inte längre
och kommer att stängas ner. Information samt frågor och svar om avtalet
finns på SKR och Sobonas hemsidor. Vi har informellt kommit överens
med OFR AKV och Akademikeralliansen om att de ska verka för att de
fackliga organisationerna som ingår i förhandlingskonstellationerna
informerar om avtalet till potentiella studentmedarbetare. Informationen
lämnas genom organisationernas hemsidor, nyhetsbrev,
studentinformatörer eller motsvarande.
Rekommendation till beslut
Förändringarna i avtalet medför inte att det föreligger någon
rekommendation till beslut.
Har det ursprungliga avtalet, eller avtalet i lydelse 2019-01-01, tidigare
antagits lokalt behöver Studentmedarbetaravtalet i lydelse 2022-04-01 inte
antas på nytt.
Har avtalet inte antagits tidigare rekommenderar parterna berörda
arbetsgivare att anta överenskommelse om Bestämmelser för
studentmedarbetare som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna
protokollsutdrag över beslutet till berörda arbetstagarorganisationer som
begär det. Berörda arbetsgivare är kommuner, regioner och
kommunalförbund.
Bakgrund
Studentmedarbetaravtalet tecknades ursprungligen 2014 med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet och AkademikerAlliansen.
Avtalet syftar till att öka studenters intresse för yrken inom sektorn som
kräver eftergymnasial utbildning. Avtalet är tänkt att möjliggöra och
underlätta för studerande vid högre utbildningar att kombinera sina studier
med arbete för att på så sätt få en ökad arbetslivsanknytning.
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Genom förhandlingsprotokoll daterat 2018-12-11 tillfördes § 9 i avtalet en
hänvisning till AB med anledning av ändring i sjuklönelagen och
införandet av karensavdrag som trädde i kraft 2019-01-01.
Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Jeanette Hedberg
Karin Nordin
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