
Minnesanteckningar Branschråd 21 september 2020  
Via Skype 
  

1. Mötets öppnande 
Ordförande förklarade mötet öppnat.  
  

2. Val av sekreterare - Ghazal  
Ny branschansvarig förhandlare för Besöksnäring och kulturarv på Sobona.  
  

3. Rapport avtalsrörelse 
Giggi redogör för läget. Eget branschavtal kommer att förhandlas fram. Just nu förhandlar man 
därmed ett basavtal för de branscher som kommer få egna avtal. Övriga branscher kommer att 
förhandlas tillsammans med SKR. Lite annorlunda struktur i nya avtalen, t.ex. §3 Arbetstid där 
olika ersättningar regleras idag,  kommer att flyttas till en lönedel istället för att ligga i 
arbetstidsparagrafen. Övergång på 1 år innan avtalen träder ikraft och tid finns för utbildning 
och anpassning av system. Förhandlingarna kommer gå över till att handla om specifika 
branschavtalen inom kort. Bra att branschansvariga snabbt kan få kontakt med branschrådet.  
Giggi påminner om det digitala branschrådsforumet.  
 
Speciella turordningsregeln kring projekt som finansieras externt, kommer att vidhållas även i 
nya branschavtalet.  
Ny semesterbestämmelse har föreslagits av Sobona i basavtalet, där avsikten är att ersätta ATK 
(27 + 9) med ett antal fler semesterdagar. Förslaget har ännu inte tagits med alla fackliga 
organisationer.  
Fråga hur branschrådet ställer sig till en sådan bestämmelse. Olika delar av branschen kan 
beröras olika av en sådan eventuell ändring.  
Branschrådet tittar på effekterna av grundfrågan och återkopplar genom digitala 
branschrådsforumet.        
 
När det gäller särskilda ersättningar har det presenterats utan siffror. När vi sätter in nya siffror 
kommer det bl.a. tas hänsyn till märket. Kommer hanteras vid branschbordens förhandlingar.    
Diskussion kring löneavtal och retroaktivitet.                
  

4. Möteskalender 
  

5. Övriga frågor 
Fråga uppkom hur våra medlemsföretag har klarat sig under Corona. 
Ulrika berättade att många av läns-och regionmuseerna haft det väldigt tufft, några har rentav 
varit nära konkurs, medan andra har gåt plus-minus-noll. Många museer har stängt ner under 
våren medan andra försökt ha öppet som vanligt med ett tapp i besökare med 50% eller mer. 
Arena bolagen har sett en störtdykning av eventen under våren och dessa ligger fortfarande 
nere. Däremot har bad och idrott klarat sig bättre men korttidspermitteringar har gjorts. 
Arkeologiverksamheterna ser en nedgång i byggandet vilket påverkar antalet arkeologiska 
utgrävningar 
  

6. Avslut 
Mötet förklarades avslutat.  

 


