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Överenskommelse om Bestämmelser för
studentmedarbetare
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 11
december 2014 överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare med
OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet
ingående organisationer och AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen
anslutna riksorganisationer.
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor.
I den bifogade redogörelsetexten till detta cirkulär finns en fylligare redovisning av
överenskommelsens innehåll.
Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.
•

Avtalet löper tillsvidare med fem månaders ömsesidig uppsägningstid. Avtalet
kan enbart sägas upp med verkan från 1 april varje år.

•

Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och stimulera för
framtida kompetensförsörjning.

•

Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet,
högskola eller eftergymnasial utbildning.

•

Anställning som studentmedarbetare utgör en terminsvis tidsbegränsad
anställning med i genomsnitt högst 15 timmars arbetstid per vecka.

• Studentmedarbetaren ska tilldelas en mentor.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se

CIRKULÄR 14:60
2014-12-18

Rekommendation till beslut om Bestämmelser för studentmedarbetaravtal
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbestgivarförbundet Pactas respektive
styrelser rekommenderar med anledning av Överenskommelse om Bestämmelser för
studentmedarbetare, träffad den 11 december 2014, var och en av sina respektive
medlemmar – kommunen/landstinget/regionen/kommunalförbundet – besluta
att anta Lokalt kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 2 i
Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare som centrala parter
träffat den 11 december 2014, och att lämna protokollsutdrag över beslutet till de
berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Protokollsutdrag bifogas lämpligen det lokala kollektivavtalet så att antagandedatum
framgår.

Lokalt kollektivavtal utan beslut
För en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivarförbundet Pacta, men inte är ett
kommunalförbund som omfattas av ovan angivna rekommendation, gäller Lokalt
kollektivavtal om Bestämmelser för studentmedarbetare enligt bilaga 2 a utan att
lokalt beslut behöver fattas.

Frågor
Frågor besvaras i första hand av Phia Moberg och Sandra Bergendorff, SKL.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Maria Dahlberg

Phia Moberg
Bilagor:
Överenskommelse Bestämmelser om studentmedarbetaravtal
Redogörelse avseende avtalets innehåll
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