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...ett stelfruset träd

Omslaget pryds av ett nedisat och vintrigt träd. I avsaknad av aktuella bilder med levande 
musiker får det stå där och symbolisera ett mer eller mindre stelfruset musikliv. Men trots att 
trädet ser livlöst vaknar det snart till liv igen. Vårvärmen kommer att smälta frosten och strax 
skjuter trädet skott igen. Detsamma kommer att ske med vårt kylslagna musikliv. Håll ut! Det 
vänder snart.
I brist på publika konserter, operaföreställningar och annat underbart vänder vi i detta nummer 
blicken innåt och tar en titt på vad Symf gör och hur facket fungerar. Alltid lär man sig något nytt!

Jonas Nyberg
Redaktör
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 

För ett år sedan skrev jag några jäm-
förande rader om det förra tjugotalet. 
Jag glömde nämna spanska sjukan. Då 
upplevdes den nya uppfinningen vaccin 
då som ett genombrott och nu hundra 
år senare sjunger vi samma lovsång 
(dock inte i kör) till dessa få droppar. 
Låt oss hoppas att effekten blir den vi 
vill. Publiken väntar.

Vi har inte sett de slutliga konsekven-
serna för kulturlivet som pandemin 
medför. Symf har samma fokus på 
arbetet som vi tvingades att ha 2020, 
nämligen att det inför en återstart ska 
finnas något att starta med. För insti-
tutionerna är läget oroande men så här 
långt har man överlevt. Frilansarna har 
haft det otroligt tufft och 2021 kommer 
nog inte att erbjuda några lättnader, i 
varje fall inte under det första halvåret. 

Symf kommer att vara delaktiga i 
”Återstart för kulturen – återhämtning 
och utveckling efter coronapandemin”. 
Syftet med denna statliga utredning är 
att bidra till att skapa goda förutsätt-
ningar för kultursektorns återstart och 
utveckling samt möjliggöra att Sverige 
har ett starkt, hållbart och oberoende 
kulturliv i alla delar av landet. Vi hoppas 
kunna medverka till en riktigt kulturin-
jektion, så stark att de som nu tvingats 
ge upp sina musikerkarriärer ska kun-
na komma tillbaka igen. Ni behövs.

Normalt sett brukar en viss sinnesro 
infinna sig efter en avtalsförhandling. 
Frågetecken har rätats ut och i den 
bästa av världar har parterna närmat 
sig varandra. Det känns inte riktigt 
så den här gången. Från vår motpart 
tonade det fram en bild av brist på 
insikt i vad som krävs för att bli och 
vara en professionell musiker 2021. Det 
är få yrkesgrupper där det krävs 15 års 
specialstudier för att kvalificera sig till 
ett arbete.
Det är därför sorgligt att konstatera att 
arbetsgivarorganisationen inte ens kan 

erkänna att det är ett problem med att 
musiker – trots kanske 30 års yrkeser-
farenhet – hos vissa av Svensk Scen-
konsts medlemsföretag ska hänvisas 
till avtalets lägsta löner Vi kan inte bara 
gå tvärs över gatan och söka nästa jobb 
om löneförhandling misslyckas. 
Det lyser tydligt igenom att man vill ha 
”billiga” kollektivavtal att erbjuda som 
lockbete för att mindre solventa företag 
ska ansluta sig. 
Musiker ska inte subventionera underfi-
nansierade företag med låga löner.

I våra yrkesroller ingår att spela för pu-
blik. Frågan ställs ibland om skillnaden 
mellan att spela för publik i salongen 
eller för de som tar del av konserten via 
internet och varför det sistnämnda ska 
ersättas utöver lön. Svaret är upphovs-
rättslagen.

Det är nu både nödvändigt och själv-
klart med nätsändningar och Symf gör 
sitt bästa för att det ska vara möjligt. 
Men det kommer en vardag. Innan den 
senaste flugan internet, som det en 
gång omnämndes, var det enkelt. Mål-
gruppen var invånare i närområdet som 
skulle få tillgång till klassisk musik. 
Med dagens gränslösa möjligheter kan 
man via nätplattformar nå ut över hela 
vårt klot. Därför borde vi, utifrån den 
offentliga finansieringen, definiera vad 
uppdraget är i dag och hur lång räck-
vidd det ska ha.

Det satsas nu stora pengar på teknikut-
veckling för digitala sändningar. Men är 
det anslagsgivarna eller institutioner-
na som initierat detta och är man i så 
fall överens om det på arbetsplatsen? 
Ledningen får inte först lova anslagsgi-
varna att genomföra digitala sändning-
ar för att därefter lägga det ekonomiska 
ansvaret för genomförandet på ensem-
blen genom att begära att musikerna 
ska avstå sin lagliga ersättning. Det 
finns självklart stora fördelar med att 
kunna ge konserter digitalt. Men en 

budget för digitala sändningar som inte 
innehåller skäliga upphovsrättsliga er-
sättningar till de medverkande är vare 
sig korrekt eller seriös. Här hoppas vi 
att vi har en samsyn med arbetsgivar-
na.

En av orsakerna till att vi i kollektiv-
avtalsförhandlingarna markerade den 
centrala styrningen, genom att stad-
fästa vilket utrymme de lokala parterna 
kan avtala om, var risken för att våra 
lokala avdelningar i förhandlingar 
skulle känna sig tvingade att avstå sin 
lagliga ersättning. Erfarenheterna från 
det gångna året när upphovsrätten blev 
en nyckelfråga gjorde oss oroade. 

I ämnet upphovsrätt: Skriv aldrig bort 
dina rättigheter till företag som Epi-
demic Sound och andra med liknande 
affärsidé.  Underteckna inte kontrakts-
förslag där det ingår att skriva bort 
dina rättigheter.  Det bästa alternativet 
för oss alla är SAMI, vars huvudmän 
är Symf, Musikerförbundet och Teater-
förbundet för scen och film. Där är du 
bland vänner. Är du inte redan medlem i 
SAMI, anmäl dig nu.

Gunnar Jönsson 
förbundsordförande

Publiken väntar
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Nytt för den här förhandlingen var att vi och Musikerförbun-
det samförhandlade genom en förhandlingskartell. Det blev 
ett bra samarbete och vi vill rikta ett tack till Mattias Qvar-
sell, förhandlingsansvarig på Musikerförbundet, för ett bra 
samarbete. 

De viktigaste nyheterna presenteras här i punktform:

Lokala avtal
Under ett par år har de båda musikerförbunden inte varit 
koordinerade i relationen mot arbetsgivarna. Detta har 
inneburit att det uppkommit oklarheter huruvida ett lokalt 
avtal tecknat av ett förbund, till exempel Symf, även gäller för 
medlemmar i Musikerförbundet på arbetsplatser där bara 
ett av förbunden har en lokal representation. Vi har nu nått 
ett klarläggande om detta vilket innebär att lokalt tecknat 
avtal ska tillämpas även på musiker tillhörigt annat förbund 
samt oorganiserade. Det finns dock vissa begränsningar i 
hur lång räckvidd denna uppgörelse har.

Upphovsrätt
Avtalet som vi har om upphovsrättsliga ersättningar börjar 
i vissa delar bli ålderstiget. Den tekniska utvecklingen går 
snabbt framåt men dessvärre ökar inte viljan att betala för 
upphovsrätten. Vi har därför markerat att, liksom tidigare, 
har lokala parter enbart rätt att ingå avtal där så framgår i 
Riksavtalets Del I § 4 om upphovsrätt.
Övriga nyttjanden utgör centralt material och avtal kan bara 
ingås mellan Symf centralt och respektive institution. 
Vi har även i denna fråga kommit överens om hur centralt 
tecknade avtal ska hanteras mellan de båda musikerförbun-
den och att dessa äger tillämpning på musiker tillhöriga res-
pektive förbund, under förutsättning att avtalet har klarerats 
mellan Symf och Musikerförbundet.

Det nya Riksavtalet
Efter en framflyttad avtalsförhandling blev det till slut ett nytt kollektivavtal. Det är, när det kommer till förändringar, ett 
enkelt avtal där vi vill lyfta fram de viktigaste punkterna. Mycket av det som diskuterades visade sig vara alldeles för omfat-
tande frågor för att hinna med på den tid vi hade till vårt förfogande. Vi kommer därför att arbeta vidare med de frågorna för 
att, förhoppningsvis, inför nästa avtal 2023 ha ett reviderat och modernare kollektivavtal på plats. 

Avtalstid 
1 november 2020 till och med 31 mars 2023, dvs 29 må-
nader.
Sista året uppsägningsbart från respektive part sida  
senast 30 september 2021 för upphörande 31 mars 2022.
Ingen retroaktivitet för tiden mellan 1 april till 31 oktober 
2020.

Viktiga datum #1
Lokal lönepottsrevision:  2,6 % från 1 november  2020.
Lägsta höjning av månadslönen: 200 kronor.  
För deltidsanställda och deltidstjänstlediga med flera 
proportioneras beloppet.
Höjningar av centrala ersättningar: 
Övriga i avtalet inskrivna ersättningar förutom lönetillägg 
för instrument höjs också med 2,6 % från  1 november 
2021.
Extra avsättning tjänstepension:
Från1 november 2020 med 0.5 %. (Behövs inte förhandlas)

Viktiga datum #2 
Följande ändringar av instrumentlönetillägg görs  
från 1 juli 2021:
Samtliga takbelopp höjs med 4,5 %
Samtliga fodraltillägg höjs med 4,5 %
Samtliga dagsersättningar höjs med 4,5 % (För oboe, 
engelskt horn och fagott, se nedan)
Dagsersättningen för oboe och engelskt horn höjs med 
150 kronor till 242 kronor
Dagsersättningen för fagott höjs med 75 kronor till 177 
kronor. 

Viktiga datum #3 
1 april 2022
Lokal lönepottsrevision:  2,2 %.
Lägsta höjning av månadslön: 200 kronor.  
För deltidsanställda och deltidstjänstlediga med flera 
proportioneras beloppet.
Höjningar av centrala ersättningar: 
Övriga i avtalet inskrivna ersättningar förutom lönetillägg 
för instrument höjs också med 2,2% från och med 1 april 
2022
Extra avsättning tjänstepension:
Från 1 april 2022 med 0.2 %

INFORMATION FRÅN SYMF
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Partsgemensamt arbete mot sexuella trakasserier
#metoo är ett välkänt begrepp. Symf presenterade tidigt ett 
antal punkter, vi kallade dem ordningsregler, för hur risken 
för sexuella trakasserier ska minska. Vi hade ett önskemål 
om att få in dessa i kollektivavtal men kom inte ända fram. 
Men, för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplat-
sen ska nu arbetsgivare, i samverkan med arbetstagaror-
ganisation, ta fram en bemötandekod som gäller för såväl 
arbetstagare som uppdragstagare på arbetsplatsen. I denna 
samverkan kan vi bli mer specifika, gärna med våra ”ord-
ningsregler” som utgångspunkt. 

Följande två överenskommelser är en anpassning till ny 
lagstiftning.

Tillsvidareanställnings upphörande
Den rubriken kan tyckas oroande men handlar om att gå i 
pension som man nu gör vid 68 års ålder och från och med 
2023 vid 69 år. 
I den vanligaste situationen gäller att om arbetsgivaren eller 
arbetstagaren vill att anställningen ska upphöra vid utgång-
en av den månad då arbetstagaren uppnår 68 år,
ska arbetsgivaren eller arbetstagaren lämna skriftlig under-
rättelse om detta minst två månader innan anställningen ska 
upphöra.
Vill man att den berörda trots uppnådd pensionsålder ska 
arbeta vidare gäller att anställningen upphör två månader 
efter det att skriftlig underrättelse lämnats. (Viktigt att kom-
ma ihåg eftersom innan pensionsåldern är uppnådd gäller 6 
alternativt 12 månaders uppsägning).
Det finns ingen rätt att stanna kvar efter uppnådd pensions-
ålder om arbetsgivaren inte vill det.

Ändringar i avtal om sjuklön och föräldralön 
Beräkning av karensavdrag och sjuklön (lagändring från 
2019): Med den anställdes genomsnittliga veckoarbetstid 
avses veckoarbetstiden i timmar för en kalendervecka. För 
anställda med intermittent eller oregelbunden tjänstgöring 
beräknas ett snitt över en för den anställde representativ och 
jämförbar period. Så långt är det i enlighet med lagtextens 
innebörd. 
Vi fick utöver det framgång med förtydliganden i antingen 
avtalstext eller som protokollsanteckning om några speciel-
la situationer , vilket kan innebära flera veckors beräknings-

period för att uppnå ett rimligt karensavdrag. 
Vid anställning där förberedelse/repetition ingår i ersätt-
ningen ska, då det är relevant och lämpligt, nyss nämnda 
arbetstid beaktas vid beräkning av anställningstid och  
veckoarbetstid.
Svensk Scenkonst ska i medlemsinformation lyfta fram 
arbetsgivares skyldighet att informera arbetstagare om alla 
villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet 
eller anställningsförhållandet. 
Det sistnämnda är mycket viktigt för visstidsanställda.

Chaufförsersättning
Det förekommer att musiker i olika situationer agerar som 
chaufförer för både instrumenttransporter som av person-
transporter. Detta är en säkerhets- och arbetsmiljöfråga där 
vi nu har slagit fast att det inte ingår i arbetsplikten att vara 
chaufför.
Ingen kan tvingas att köra och det ska därför ingås särskild 
överenskommelse om att vara chaufför vid tjänsteresor samt 
storleken på ersättning för uppdraget.

Symf anser dessutom att följande bör ingå i sådan överens-
kommelse:
• särskild utbildning om halkkörning samt lastsäkring
• för ändamålet lämpliga fordon med alkolås
• arbetstiden ska vara anpassad så uppdraget som chaufför  
   respektive anställning som musiker rymmer erforderlig  
   vila mellan de bägge delarna och beaktar total tidsåtgång,  
   med beaktande av de körregler som gäller i yrkestrafik.

Vad hände med övriga frågor?
Inledningsvis kommer vi att ta tag i frågan om koristernas 
löner och villkor, både vad gäller fast anställda och extra-
korister. Det beräknas vara klart till hösten 2021.
Andra frågor som ska utredas är till exempel den om arbets-
tid (med allt det innebär), kollektivavtalets utformning och 
tydlighet samt löneutveckling för visstidsanställda med fokus 
på arbetsplatser utan lönestege eller liknande. Vi fortsätter 
nu under avtalsperioden att tillsammans med Musikerför-
bundet och Svensk Scenkonst nå fram till överenskommel-
ser. Kommer vi överens finns inget hinder att komplettera 
riksavtalet, utan att behöva vänta till 2023. 

Gunnar Jönsson
Anders Filén
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I begynnelsen var det kaos. I varje fall 
på arbetsmarknaden före 1930-talet. 
Arbetstagare hade i regel usla anställ-
ningsvillkor och det saknades både 
lagstiftning och avtal som gav rättighe-
ter till ledighet och till rimliga lönenivå-
er. Strejker var vanligt förekommande. 
Från politiskt håll ville man få ordning 
genom att införa en förbudslagstiftning 
som skulle sätta stopp för de återkom-
mande konflikterna. Förslaget röstades 
dock ned av riksdagen 1935. Året därpå 
inledde istället Landsorganisation i 
Sverige – LO – som företrädde arbetar-
na och Svenska Arbetsgivareförening-
en– SAF – förhandlingar.

Saltsjöbadsavtalet
Slutförhandlingarna tog plats på 
Grand Hotel i Saltjöbaden året 1938 
och avtalet som skrevs under kallades 
därför kort och gott för Saltsjöbadsav-
talet. Avtalet innehöll tre punkter som 
tillsammans är grundbultarna i den 
svenska modellen:

• Avtalet reglerar rätten att strejka. 
Det innebär i korthet att avtalet slår 
fast när det är tillåtet för arbetstagare 
att strejka och när det råder så kallad 
fredsplikt.

• I avtalet slås det fast att det är par-
terna på arbetsmarknaden, det vill säga 
arbetstagarorganisationerna (fackför-
bunden) och arbetsgivarorganisatio-
nerna, som bestämmer villkoren på 
arbetsmarknaden. Det ska de göra utan 
inblandning av politiker eller regering. 
De avtal som parterna enas kring är de 
som vi känner som kollektivavtal.

• Slutligen slår avtalet fast rätten för 
både arbetsgivare och arbetstagare att 
organisera sig. För arbetsgivarna sker 
organiseringen i form av arbetsgivaral-
lianser, till exempel Svenskt Näringsliv, 
och för arbetstagare i form av rätten 
att bilda och teckna medlemskap i en 
fackförening.

Politikerna på avstånd
Saltsjöbadsavtalet har nu mer än 80 
år på nacken och det är vid hyggligt 
god vigör ännu. Man talar än idag om 
Saltsjöbadsandan som blev ett resultat 
av avtalet. Förhandlingsvilja och viljan 
av att hålla den politiska makten på av-
stånd från arbetsmarknadens villkor är 
något av det som sammanfattar andan. 

Vissa förändringar har tillkommit under 
åren beroende på två viktiga lagar som 
riksdagen har beslutat om. 1974 tillkom 

LAS – lagen om anställningsskydd och 
ett par år senare kom också MBL – 
medbestämmandelagen. Bägge dessa 
lagar kan nog anses ha har stärkt 
arbetstagarsidans positioner på arbets-
marknaden.

Modellen utmanas
Efter riksdagsvalet 2018 drog reger-
ingsbildningen ut på tiden. Socialde-
mokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet 
och så småningom Liberalerna lyck-
ades komma överens i en uppgörelse 
som kom att kallas januariöverens-
kommelsen. I den ingick, bland mycket 
annat, att anställningstryggheten skulle 
reformeras, att ett nytt system för 
kompetensutveckling skulle sjösät-
tas och att en statlig utredning skulle 
tillsättas. De partier som ingår januari-
överenskommelsen blev dock inte eniga 

Den svenska modellen
När det talas om arbetsmarknadens parter nämns ofta den svenska modellen. Från höger till vänster på den politiska skalan 
finns en förhållandevis stor enighet att den modellen är värd att slå vakt om. Men vad är så speciellt med den svenska model-
len? Symfoni reder ut begreppen.
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Undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938. August Lindberg (från LO) sitter till vänster och Sigfrid Edström (från SAF) till höger. Foto: arkiv

Gudmund Toijer överlämnar sin utredning till 
arbetsmarknadsminister Eva Normark. Foto: 

Arbetsmarknadsdepartementet
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Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.

Bagatell 3

450:-

Bagatell 5

Flaggskeppet 
bland våra 
dirigentnotställ.   

TELESKOP 
DIRIGENT REGAL

Bagatell 1

En vagn
kommer lastad...
med världens mest sålda notställ
• Liten vagn + 12 notställ
• Mellan vagn + 18 notställ 
• Stor vagn + 18 notställ 

Från  
7 500 kr

Bagatell 6
PIANO PALLAR 

ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt
 rätt

”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 b
etala för

 5

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
publiken

BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.
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ORKESTER / KÖRSTOL 
Bagatell 4

”Sitt rä
tt”

AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)

Passar även till våra 
Klavernotställ.

Akustik-skärmar

”Stage” lättvikts Gradänger 

Nyhet 

Köp 6 betala för 5

+46 (0) 13-527 50 • info@bagatell.se • www.bagatell.se

Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
publiken

BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.

  

Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard

TELESKOPET
Världsledande
med bl.a. 85 % 
av den ameri-
kanska marknaden och 
75 % av den franska. 
Inga skruvar - bara att 
dra upp och ner. 
Snygg design som 
passar i alla miljöer. 
Finns i olika modeller 

KLAVERNOTSTÄLL

”Nothajen” slukar alla dina notblad, 
böcker och pärmar. Köp 4 betala för 3.
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En av Nordens ledande leverantörer 
av musikinredningar

”Manhasset” 
Världens mest sålda med livstidsgaranti

Välj vagn med 12, 15 eller 25 notställ

  

Teleskop 
transport 

lättvikt

Bagatell 2

Teleskop  
standard
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dra upp och ner. 
Snygg design som 
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”Sitt rä
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AMADEUS

 

Livstids Garanti på alla 
teleskopnotställ & vagnar

Något mindre och 
smidigare än store-
bror, men absolut lika 
stabil och solid.

Super LED lampa 
6-8  timmars batteritid 
alternativt nätanslutning. (15st ledlampor)
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Oslagbar kvalitet med livstids garanti.

bländfri för 
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BACH

Flygel- och pianomedar   
Passar till alla  
pianon och flyglar.  
Kullagrade dubbel- 

Garanti 10 år på

Medar flygel

Medar piano

hjul av hög kvalitet.

Även för 

Digitalpiano 

Flyttas mycket enkelt.

Corona - Covid 19 skydd
Skydd för personal och elever.

Nu har vi fått hem en ny sändning  
av våra plexiglas-skärmar som  
fungerar perfekt som skydd.

Skärmarna har måtten  
1400 x 800 x 6 mm.

Mycket enkelt att flytta tack vare 
stativ med hjul.

När pandemin är över kan ni åter-
använda skärmarna till Akustik- 
skärmar mellan div instrument.
På grund av stor efterfrågan av  

plexiglas i runt hela världen har vi  
ett begränsat antal så gör din  

bokning snarast.

om det som Toijer-utredningen (utredaren 
heter Gudmund Toijer) kom fram till. LO, 
TCO och SACO var också mycket negativa 
till utredningens förslag. 

Det kontroveriella var att genom januari-
överenskommelsen fattades beslut på 
politisk nivå om frågor som arbetsmark-
nadens parter normalt sett förhandlar 
om, utan politisk inblandning. Även om 
arbetsmarknadens parter fick ett uppdrag 
att komma överens som vanligt var upp-
draget att förhandla villkorat både till tid 
och innehåll: Kom överens, annars blir det 
lagstiftning ovanför era huvuden! 

En regeringskris undveks
Med de förutsättningar som gavs kan man 
säga att arbetsmarknadens parter fick i 
uppdrag att undvika en regeringskris.
Det gick inte så bra. Flera förbund i LO 
vägrade acceptera försämringarna och 
samma sak hände inom PTK (som före-
trädde TCO- och SACO-förbunden). Symf 
och kollegorna på Teaterförbundet ville 
inte ingå i uppgörelsen. Majoriteten inom 
PTK sa dock ja och ett avtal slöts mellan 
PTK och Svenskt Näringsliv. I efterhand 
har Kommunal och Metall anslutit sig till 
uppgörelsen vilket orsakat en stor splitt-
ring inom LO.

Ny lagstiftning på gång
Trots att ingen enighet uppstod mellan 

Svenskt Näringsliv, PTK och LO, alltså 
alla tre förhandlingsparterna, kunde 
man på politisk nivå ändå tolka det som 
att kravet på att avtalet skulle omfatta 
arbetsmarknadens ”parter” i pluralis var 
uppfyllt. Nu förbereds en ny lagstiftning 
i Riksdagen baserat på det förslag som 
förhandlades fram.

Är den svenska modellen fortfarande 
intakt? En del anser att den inte är det och 
att partierna i januariöverenskommelsen 
har satt en ny standard för hur viktiga för-
ändringar med inverkan på kollektivavtal 
ska beslutas. 

Jonas Nyberg

Liten ordlista:

SAF    Svenska Arbetsgivareföreningen (upphörde 2001) Svenskt Näringsliv är  
           Sveriges största arbetsgivarorganisation (tog över SAF:s roll)

LO       Landsorganisationen i Sverige är en facklig centralorganisation med 14  
           medlemsförbund som exempelvis IF Metall, Kommunalarbetarförbundet,  
           Handelanställdas förbund och Svenska Musikerförbundet.

TCO    Tjänstemännens centralorganisation samlar 13 fackförbund inom 
            företrädesvis tjänstesektorn. Här finns Unionen, Lärarförbundet, Teater- 
            förbundet och Symf.

SACO  Sveriges akademikers centralorganisation har 21 medlemsförbund.  
            Akademikerförbundet SSR, Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och  
            Fysioterapeuterna är exempel på fackförbund som tillhör SACO.

PTK     Förhandlings- och samverkansrådet är en samverkansorganisation som i  
            frågor som rör anställningsvillkor, pensioner, försäkringar och  
            omställningsavtal för fackförbunden inom SACO och TCO.

Coronadistansering gäller även 
den svenska modellen:

Tänk på att hålla avståndet av en liten 
ren mellan arbetsmarknadens parter 

och politikerna!
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EXPERTIS, VÄRDERINGAR  
OCH HANDEL

Regeringsgatan 72, 111 39 Stockholm | 08-22 24 20
Sebastian Skarp  
Stockholm 2021

Den lokala fackstyrelsen är arbetsgivarens motpart i förhandlingar och medpart i samverkansarbetet. Viktiga 
frågor är löner, arbetstider samt långsiktig och kortsiktig planering. Här kommer några råd om hur man kan få 
det lokala fackliga arbetet att flyta på och hur man kan göra det mindre betungande.

Försök fördela arbetsuppgifter på alla medlemmar i styrel-
sen. Det är annars stor risk att den som är ordförande tar på 
sig för många och för tunga delar av det fackliga arbetet.
Var noga med att värdera vad som är fackliga frågor. Trycket 
på en lokal styrelse kan ibland bli för stort. När en fråga 
till styrelsen ställs kan det finnas anledning att först kolla 
om det verkligen är en facklig fråga. Många gånger kan den 
enskilde medlemmen själv agera. Då kan det räcka med att 
denne får ett råd och några vägledande ord på vägen.
Skriv en dagordning till styrelsemötena. Ta de ”tunga” 
frågorna först. Det är annars risk för att man hamnar under 
tidspress och inte hinner diskutera färdigt de frågor som är 
viktigast.

Skriv protokoll eller åtminstone minnesanteckningar. Försök 
att skriva på ett sätt som gör att alla medlemmar kan förstå 
det ni vill informera om. Tänk på att ni som är förtroende-
valda ofta är mer insatta i frågorna och att vissa sakfrågor 
kanske behöver förklaras. Tänk också på sekretessen. 
Personfrågor som rör enskild medlem ska inte tas upp i pro-
tokollet (det räcker med att skriva ”enskilt medlemsärende 
avhandlades”).

Kom ihåg på att avdelningsstyrelsen representerar alla med-
lemmar. Inte bara de som pratar mest. Lyssna också på de 
som inte säger något. De har antagligen tänkt till i tysthet.
Kalla skyddsombuden till styrelsemötena. Det gör att arbets-
miljöarbetet får ett större utrymme och att skyddsombuden 
får möjlighet att dryfta sina frågor.

Ordförandens roll:
Avdelningens ordförande ska vara en sammanhållande kraft 

för styrelsen och stötta styrelsens ledamöter. Ordförande 
ska kalla till möten och leda dessa. 
Ofta blir ordföranden den som deltar i de allra flesta för-
handlingar lokalt och centralt. Det är då viktigt att komma 
ihåg att du som ordförande representerar hela styrelsen och 
det som styrelsen har beslutat. Håll ihop och hjälp varandra. 
Det lönar sig.

Information:
Grundregel: Informera hellre för mycket än för lite! 
Det kan vara otacksamt att vara förtroendevald. Inte minst 
för att mycket av det jobb som läggs ner inte syns. Därför är 
det viktigt att tala om vad styrelsen gör och när det görs. 
Det bästa är att regelbundet informera. Sätt upp styrelse-
protokollen eller minnesanteckningarna så att alla kan läsa 
dem. Dessutom kan det vara mycket bra att skicka ut regel-
bunden information via mejl. Ett månadsbrev (eller kanske 
kvartalsbrev) är något som alla mår bra av att få.
Samla hela avdelningen med jämna mellanrum så att styrel-
sen får berätta mer om vad som är på gång. Det ger tillfälle 
till alla medlemmar att föra fram åsikter och komma med 
idéer.

Referensgrupper: 
Ibland kan det vara skönt att, i exempelvis en löneförhand-
ling, ha en större grupp att vända sig till. Det finns ofta 
många som är villiga att engagera sig i en specifik fråga. 
Försök samla dem i en grupp som kan fungera som boll-
plank. Det blir bra demokrati och gör förhandlingsarbetet 
mindre ensamt.

Lycka till!

Råd och rön för lokalt styrelsearbete

SÅ FUNKAR FACKET
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Det har tagit mig längre tid än jag skulle vilja erkänna att 
komma underfund med svaren på alla dessa frågor och jag 
är väl medveten om att jag har mycket kvar att lära - både 
om historien bakom fenomenet “fackförbund” och om hur 
det fungerar idag.

Symf, Sveriges Yrkesmusikerförbund, är ett fackförbund för 
yrkesaktiva musiker, såväl instrumentalister som sångare. 
Många av dessa jobbar som frilansande musiker, andra är 
fast anställda vid några av de konserthus, operahus och 
länsmusikföretag vi har runt om i landet.
Ett fackförbund är – väldigt kortfattat – ett sätt för anställda 
att förena sig för att tillsammans vara starkare gentemot 
en, eller flera, arbetsgivare. Det är så att säga lättare för en 
chef att sätta sig på en enskild musiker än på en hel orkester. 
Tillsammans är vi starka, och så vidare.

Symf har en förbundsstyrelse (se sidan 16) och det finns ett 
kansli i Stockholm, där en handfull tjänstemän jobbar för 
oss medlemmar - var och en med särskilda arbetsområ-
den såsom förhandlingar, arbetsmiljö, kommunikation och 
ekonomi.
Men, alla dessa ser ni förmodligen inte till så ofta. Facket blir 
för de flesta istället de lokala företrädarna. Det funkar så att 
Symfs medlemmar på varje arbetsplats bildar en avdelning, 
där man bland medlemmarna väljer en styrelse. Styrelsens 
medlemmar väljs, på lite olika långa tidsperioder, av alla 

avdelningens medlemmar på årsmötet som hålls varje vår. 
På årsmötet väljs även skyddsombud – de som ansvarar för 
arbetsmiljöbiten av det fackliga uppdraget.

Eller nja, ansvarar för arbetsmiljön gör de inte. Arbets-
givaren (brukar förkortas till AG) är alltid ansvarig för vår 
arbetsmiljö, men man kan säga att skyddsombuden är de 
anställdas representanter i sådana frågor.
Skyddsombuden går skyddsrond tillsammans med AG, för 
att hitta risker i arbetsmiljön innan det hunnit bli till en farlig 
situation. De kan lägga skyddsstopp vid omedelbar fara - dvs 
att de kan avbryta pågående arbete för att undvika risk för 
olycka eller tillbud.
Men, om skyddsombuden sköter om arbetsmiljöbiten, vad 
gör då egentligen styrelsen?

Huvudtanken är att styrelsen ska representera alla med-
lemmarna gentemot arbetsgivaren. I bästa fall så har man 
en AG som har kunskap och kompetens att kunna och förstå 
våra olika avtal och överenskommelser samt ser till medar-
betarnas behov och förutsättningar. I de fallen så antar jag 
att fackarbetet blir ett konstruktivt forum där allt fungerar i 
skön harmoni och där man som facklig företrädare kan lita 
på att AG verkligen vill medarbetarnas bästa. Tyvärr så är det 
inte alltid så vackert i verkligheten, och det ska kanske heller 
inte vara det.

Vad gör de egentligen på facket efter klockan tre?
På vissa arbetsplatser har de ett eget rum, på andra en liten anslagstavla, tapetserad med mer eller mindre upphetsande 
dokument: Protokoll från samverkansmöte, Nyhetsbrev från förbundsstyrelsen och så vidare. När man hör nån av dem prata 
så låter de nästan alltid lite missnöjda, något har inte gjorts rätt, det här bryter mot avtalet! Men, vad är det här “facket” 
egentligen? Symf ,säger de ibland, vilka är de, och vad håller de egentligen på med? Johannes Ögren, facklig ordförande för 
Norrlandsoperans Symfoniorkester funderar och försöka reda ut begreppen.

Entrén till Norrlandsoperan där arbetar Johannes Ögren är avdelningens ordförande och oboist i Norrlandsoperans orkester. Foto: Malin Grönborg
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Den lokala fack-
styrelsen deltar i 
samverkansarbetet 
på jobbet. Samver-
kan, det är ett ord 
som man hör och 
ser lite nu och då, 
men vad betyder det 
egentligen?
Jo, istället för att 
kalla till förhandling 
när man ska komma 
överens om något 
mellan AG och fack 
så använder många 
arbetsplatser “sam-
verkansmöten”.
Tanken med det är 
att man istället för 
att sitta på varsin 
sida om ett förhand-

lingsbord valt att sitta på samma sida för att försöka hitta 
lösningar som gagnar både arbetsgivare och arbetstagare. 
Ungefär så.

I samverkan går man igenom policys, riktlinjer och an-
nat som gör att alla ska kunna veta vad som gäller på just 
den arbetsplatsen. Man gör även överenskommelser som 
hamnar i lokala avtal, exempelvis avtal för arbetstid, sche-
maläggning och ersättningar för arbetsuppgifter utöver de 
rent musikaliska. Man lutar sig då mot det centrala kollektiv-
avtalet (“riksavtalet” eller den “blå boken”) som ägs av Symf, 
Musikerförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk 
Scenkonst, men man försöker hitta lokala anpassningar som 
ska hjälpa både arbetsgivare och arbetstagare på plats.

Ibland kommer man helt enkelt inte överens. Det kan handla 
om avtalsfrågor, eller rena tvistefrågor där den ena anser 
att den andre gjort något galet. Då kan det hända att endera 
sidan kallar till en förhandling. Ofta tar den lokala styrelsen 
i ett sådant läge hjälp av någon av tjänstemännen på Symf-
kansliet. De jobbar enbart med fackliga saker, och är proffs 
på vad de gör.
För vi får inte glömma att de som sitter i din lokala facksty-
relse är musiker och pysslar med sina fackliga åtaganden på 
sin fritid. Varför, undrar du kanske? Bra fråga!  
Om du ställer frågan till någon i din egen styrelse (gör det!) 
så är det en lågoddsare att svaret blir något av följande:

• Som fackligt engagerad har man möjlighet att påverka sin 
arbetsplats
• Man får ta del av information, mer och tidigare än andra
• Det är lärorikt, och nyttigt att få använda huvudet till nåt 
annat än att räkna pauser

Nackdelar då? Jo, de finns de också:
• Det tar tid, och energi
• Det fackliga har en tendens att följa med en hem

• Det är väldigt svårt att lyckas få alla nöjda och glada

Apropå nöjda och glada - ibland får man som fackligt aktiv 
ta emot “beställningar” från medlemmar - “det här måste ni 
fixa”, “gör ett avtal om det här!”. Visst, vi har inflytande men 
det är ganska begränsat. Ett avtal som ger en sak kommer 
nästan alltid kosta något annat - inte ens vi kan trolla med 
knäna!

En annan viktig sak som facket pysslar med är att verka för 
transparens i bland annat rekryteringsprocesserna. Vid 
provspelningar finns en representant från Symf på plats för 
att hålla koll på att saker och ting går rätt till – både för kol-
legornas och de sökandes skull. Provspelar man med skärm 
så är det ju viktigt att skärmen gör vad den ska, röster ska 
räknas, personer som inte ska få påverka juryn ska veta att 
någon håller koll på det. Och så vidare.

Det som ibland är känns svårast är att hålla alla medlem-
marna uppdaterade om vad vi håller på med i fackstyrelsen. 
Är det personärenden får man inte berätta, då är det sekre-
tess som gäller. Från pågående förhandlingar ska det inte 
läckas information, det är dålig stil.
Och ofta är man antingen så uppe i varv eller så trött efter 
jobbet att information hamnar en bit ner på prioriteringslis-
tan.

Att informera är svårt och tidsödande och verkligen något 
som vi skulle kunna bli bättre på. Men, om du undrar något 
eller saknar information – fråga någon i din styrelse! Då 
får du förhoppningsvis ett svar, samtidigt som styrelsen får 
en signal på att man hade kunnat informera lite bättre och 
framför allt – du visar att du är intresserad och att du bryr 
dig.

Styrelsen försöker efter bästa förmåga att jobba för att 
det ska vara så bra som möjligt för alla medlemmarna på 
arbetsplatsen, och då känns det väldigt bra att ibland få små 
tecken på att kollegorna visar intresse och uppskattning för 
det arbete man lägger ner.

Johannes Ögren

www..olaffaren.se                                      

Tobaksspinnargatan 4, 117 36 Stockholm
08-668 13 15, mån-fre 11-18  &  lör 11-15

Prisvärda   stråkinstrument  i 
alla storlekar, strängar, noter 
för   nästan  alla   instrument 
och sång, tillbehör, not- och 
instrumentställ,   etuier  och 
fodral och ett stort utbud av 
musikaliska  presentartiklar!

En anslagstavla är inte alltid optimalt när man vill informera. Ett månads-
brev kan ibland fungera bättre.

SÅ FUNKAR FACKET
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Största delen av det fackliga arbetet utförs lokalt på Symfs olika avdelningar. Det är de förtroendevalda i orkestrarna, kö-
rerna och ensemblerna som är vardagshjältarna och de som axlar den fackliga bördan. Ibland kan det bli övermäktigt. Vissa 
frågor är så tunga och avgörande att det behövs hjälp. Då kliver Symfs ombudsmän in för att avlasta, stötta och i bland helt ta 
över vissa förhandlingar. 

När den lokala avdelningen och de lokala cheferna har för-
handlat och inte kommit överens flyttas ärendet upp till cen-
tral nivå. Då företräds cheferna av Svensk Scenkonst som är 
arbetsgivarorganisation inom scenkonsten. Det lokala facket 
företräds av Symfs ombudsmän. Här följer ett par exempel 
på vilka frågor det kan röra sig om.

Uppsägningar
När en medlem 
hotas av uppsägning 
eller till och med av 
avsked ska den lokala 
avdelningsstyrelsen 
alltid vända sig till 
Symf centralt om 
detta, så att allt går 
lagenligt och efter de 
regler som gäller på 
arbetsmarknaden. 
Sådana ärenden är 
ofta komplicerade och 
det gäller att ha koll 
på vilka rättigheter en 
enskild medlem har. 
Dessutom kan det 

vara obehagligt att ha en kollegas framtid i sina händer. 

Lönetvister
Frågor om felaktig lön kan vara krångliga. En bra princip är 
att om det inte är enkla fel – som att arbetsgivaren matat in 
fel uppgifter eller glömt något tillägg – är det bra att rådgö-
ra med någon av ombudsmännen på kansliet. Speciellt om 
man är oense med arbetsgivaren om av vad som gäller enligt 
kollektivavtalet. 

Oenighet i MBL-förhandlingar
I medbestämmandelagen (MBL) finns en massa regler kring 
när och hur arbetsgivaren ska informera om verksamhets-
förändringar, om förändringar av tjänster och om organisa-

tionens ekonomi. Ibland fungerar inte detta som det ska. Det 
lokala facket har ofta rätt att bli kallade till förhandlingar och 
i andra fall att åtminstone bli informerade. Det finns en hand-
full paragrafer i MBL som beskriver hur det här ska gå till. 

Om man till exempel misstänker att arbetsgivaren inte har 
fullgjort sina plikter skickar den lokala avdelningen in en 
så kallad förhandlingsframställan enligt MBL och begär 
att få diskutera med arbetsgivaren. En sådan framställan 
är arbetsgivaren skyldig att ställa upp på. Om man inte blir 
enig i dessa lokala förhandlingar kan man begära central 
förhandling. 

Förenklat kan man säga att man har rätt påkalla förhandling 
om allt som rör den dagliga verksamheten på arbetsplatsen. 
Arbetstidsschema, arbetsmiljö, löner, ob-ersättning och 
felaktiga löneutbetalningar är några exempel. Dock har vi 
ingen generell rätt att förhandla kring konstnärliga frågor 
och ledningens vägval om dessa.

Servicecenter
Man kan se Symfs centrala verksamhet som ett servicecen-
ter för lokalavdelningarna. Centralt förhandlas ramverket, 
Riksavtalet, och lokalt blir uppgiften att se till att det efter-
levs. Men ibland är det svåra frågor och eftersom det utöver 
kollektivavtalet finns andra lagar som spelar in är det alltid 
bättre att ringa eller mejla en gång för mycket om ni har 
förhandlingar lokalt. Det kan vara så att arbetsgivaren har 
brutit mot lagen och kan bli tvungen att betala skadestånd. 
Sådana tvister uppkommer lite då och då och ska alltid för-
handlas med stöd från våra ombudsmän på central nivå.

Enskilda ärenden
Så klart kan du som enskild medlem höra av dig till Symfs 
kansli om du vill ha hjälp och råd. Ibland kan det vara skönt, 
framför allt i känsliga frågor, att få stöd, rådgivning eller 
förhandlingshjälp från någon som inte är ens arbetskamrat.

Jonas Nyberg

SÅ FUNKAR FACKET

När uppgifterna blir för svåra

Anders Filén är förhandlingsansvarig för Symf 
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På årets konvent har förstås många programpunkter handlat 
om är kulturens framtid efter pandemin. Vilka ekonomiska 
stöd och garantier branschen behöver, hur de olika behoven 
ser ut, inte minst för frilansarna, smittsäker kultur, möjlighe-
terna att öppna för publik igen men också uttryck för längtan 
att få ta del av kulturen som vi är vana vid. Mycket fokus har 
också varit på demokratin eftersom det i år är 100 år sedan 
även kvinnor fick rösträtt. Detta bland mycket, mycket annat.

Särskilt ett ord har genomsyrat många programpunkter 
just i år – digitalisering. Pandemin har inneburit att kulturen 
har tvingats ställa om för att nå publiken men också visa 
sin angelägenhet i samhället och många föreställningar och 
konserter sänds digitalt. Rörelsekultur har fått en ny inne-
börd, nu används det som ett uttryck för digitaliseringens 
möjlighet att nå alla, motsatsen är destinationskultur, kultur 
på en befintlig plats.

Men hur har de kulturella vanorna förändrats med digitali-
seringen? Vad händer med scenkonsten när den också blir 
digitaliserad? Hur ska samspelet mellan det digitala och 
upplevelsen på plats se ut i framtiden? 

Alla verkar ändå rörande överens om att verksamheten inom 
scenkonsten bygger på det mänskliga mötet, att det fysiska 
mötet inte kan ersättas, upplevelsen i rummet behövs.Kol-
lektivitet är oerhört viktigt och betydelsefullt. Men digitalise-
ringen innebär samtidigt möjligheten att i framtiden nå nya 
grupper, att utveckla den demokratiska rättigheten att få ta 
del av kultur, att på många sätt göra kulturen tillgänglig för 
alla och att det både uttrycks och förväntas att de digitala 

plattformarna kommer finnas kvar och utvecklas även efter 
pandemin. 

Många ser digitaliseringen som ett nytt redskap och en unik 
möjlighet. Men med förändringen kommer också många 
följdfrågor. Vilka nya krav kan den komma att ställa på 
utövarna? Kommer vi som kulturskapare delta i förändring-
en eller kommer förändringen bara från högre håll? Vilken 
ny kompetens kan komma att behövas och kanske krävas 
både på utbildningar och av redan yrkesutövande? Kommer 
operasångare behöva ha mygga i framtiden? Idag är vi vana 
att arbeta för att tredje balkong ska se det sceniska uttrycket 
men om det ska kombineras med en närbild för en kamera, 
vad innebär det då? Blir det mer fokus på kropp och utseen-
de? Vad händer med ålders- och jämställdhetsperspektiven? 
Scenkonstbranschen står inför en stor förändring där utma-
ningarna är många och där också destinationskulturen kan 
komma att utvecklas och förändras. 

Just nu är längtan stor efter ”tiljorna” och det gemensamma 
skapandet. En återuppstart inom kulturen kan innebära olika 
utmaningar inom kulturen - en del kan öppna dörrarna imor-
gon, medan andra behöver längre framförhållning. Smitt-
säker kultur handlar inte bara om publiken – här behövs ett 
helhetsgrepp som också måste inkludera utövarna själva. 
Vi behöver utforska, och våga se möjligheterna att så snart 
och smittsäkert det går, kunna komma igång och arbeta 
gemensamt. Pandemin har skapat utrymme för många nya 
spännande ideer – låt oss ta tillvara på dem och utveckla 
kulturen! 

Anna-Karin Simlund

Folk och Kultur är ett återkommande kulturpolitiskt konvent som sedan starten 2018 äger rum i Eskilstuna. På grund av pan-
demin var det detta år digitalt, men allt gick att ta del av hemma vid köksbordet, dessutom gratis, och såväl statsministern 
som kulturministern talade vid invigningen. Så med en stor kopp te var det bara att sätta sig tillrätta och börja välja vad man 
ville se.

Kulturdebatt vid köksbordet
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Frilansavdelningen ǀ E-post: frilans@symf.se

Kära frilansare! 
Det nya kollektivavtalet är nu på plats, 
som ni kan läsa mer om på sidan 4, 
och för oss frilansare finns det någ-
ra särskilt intressanta punkter. Till 
exempel förändringar i beräkningen av 
sjukersättning som vi hoppas ger mer 
ersättning vid sjukdom för frilansare, 
höjningen av instrumentersättning med 
en särskild höjning för oboe, engelskt 
horn och fagott, och klarläggande om 
större tydlighet för frilansare vad gäller 
arbetsvillkoren.  Var noga med att få 
ett skriftligt avtal INNAN ni påbörjar er 
anställning.  Det är extra viktigt nu när 
mycket ställs in att man vet vad som 
gäller. Även kravet på en bemötandekod 
för att motverka sexuella trakasserier 
är en viktig punkt i avtalet för frilansare 
då man ofta är i en beroendeställning 
till sina kollegor. 

Vi har ett stort arbete framför oss med 
att höja lönerna för våra frilansande 
korister. En arbetsgrupp är tillsatt och 
vi hoppas kunna fortsätta detta viktiga 
arbete där. Huvuddelen av arbetet med 
avtalet sker centralt på Symf och att ha 
en frilansare som ordförande i för-
bundet ger tyngd åt våra frågor, så ett 
alldeles särskilt tack till Gunnar!
Men. Många av våra arbetsplatser är 
inte medlemmar i Svensk Scenkonst, 

och hamnar därför utanför avtalet. 
Nu på senaste tiden har vi fått frågor 
kring avbokningar utanför avtalet. Kolla 
gärna det senaste nyhetsbrevet som vi 
skickade ut från frilansstyrelsen, där 
finns en del tips. 

Glöm inte att hålla er à jour gällande de 
krisstöd som kan sökas från exempel-
vis Konstnärsnämnden och Kulturrå-
det. Vi försöker påminna via mejlut-
skick, men man kan själv läsa på Symfs 
hemsida. Där finns en sida med hjälp 
och råd som ständigt uppdateras. Just 
nu är det möjligt att ansöka om Kris-
stödet för särskilda behov i kulturlivet: 
musik. Deadline är 4 mars.

Jag önskar jag hade roligare saker att 
berätta om, men som vi vet är det gan-
ska händelselöst på frilansfronten just 
nu. Pandemin tickar på och i skrivande 
stund tycks fler restriktioner vara på 
gång.

Med förhoppningar om en ljusare vår!

Chiara Re
Ordförande, avdelning 14, frilans

Pandemin tickar på...
Gå med i 

Symf

Få tre  
månader  
gratis!
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Behöver du få tag i professionella musiker?
Du hittar dem i Frilanskatalogen! 

www.symf.se

Tillfälliga regler förlängs
En del av de tillfälliga regler som riksdagen införde förra våren förlängs till den 1 januari 2023.  
Det gäller den höjda ersättningen och lättnaden i arbetsvillkoret. De tillfälliga reglerna om karens och med-
lemsmånader upphörde den 4 januari 2021 enligt tidigare beslut.

Våren 2020 beslutade riksdagen om tillfälliga lättna-
der i villkoren för a-kassa och att höja a-kassetaket, 
för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den 
svenska ekonomin. Reglerna skulle gälla året ut. I 
december beslutades att delar av de tillfälliga regler-
na förlängs och kommer att gälla 2022 ut.   

Ersättningens storlek och arbetsvillkoret
Regeländringarna innebär att du kan få upp till  
1 200 kronor per dag från a-kassan under de första 
100 dagarna av en ersättningsperiod. Därefter är 
maxbeloppet 1 000 kronor per dag. 

De fortsatta tillfälliga reglerna innebär också att du 
inte behöver ha arbetat fullt lika mycket för att upp-
fylla ett arbetsvillkor.
På vår webbplats unionensakassa.se kan du läsa om 
arbetsvillkoret och ersättningens storlek.

Karensen och medlemstid
Från och med den 4 januari 2021 inleds åter en 
ersättningsperiod med 6 karensdagar och från och 
med januari räknas åter varje medlemsmånad som 
en månad.

Du hittar mer information om oss och om arbetslöshetsförsäkringen på vår 
hemsida unionensakassa.se. Om du har frågor kan du skicka ett medde-
lande på Mina Sidor eller ringa på 0770-77 77 88.

Symfs deklarationshjälp
läggs ut på symf.se i början på mars. Där får du tips och råd om hur du  

ska deklarera på allra bästa sätt! Om du är symfmedlem, såklart!
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Symfs förbundsstyrelse består av en ordinarie ledamot var-
dera för orkestrarna, operaorkestrarna, körerna, länsmusi-
ken och för frilansarna. Dessa ledamöter har två suppleanter 
var (förutom frilansavdelningen som har åtta stycken) som 
kan rycka in när den som är ordinarie har fått förhinder. Det 
finns också en ordförande och en vice ordförande. Alla upp-
räknade väljs på förbundsmötet dit Symfs lokalavdelningar 
skickar sina delegater. 

Branschråden
Den som är vald att sitta som ledamot i Symfs förbundssty-
relse har som roll att vara ordförande i ett branschråd. De 
finns alltså ett branschråd för orkestrarna, ett för operaor-
kestrarna, ett för körerna och så vidare. De möts med ojäm-
na mellanrum när viktiga frågor är aktuella för en specifik 
bransch.

Vad gör förbundsstyrelsen?
Förbundsstyrelsen träffas omkring tio gånger per år. Här tas 
bland annat beslut om hur vi ska agera i olika organisationer 
som Symf har representation i. Exempel på sådana organisa-
tioner är TCO, KLYS, Copyswede och många fler (se ordlista). 
Här tas beslut om kommande avtalsförhandlingar och andra 
centrala förhandlingar. Förbundsstyrelsen beslutar om 

Symfs budget. Vidare tas exempelvis beslut om vad Symfs 
officiella hållning ska vara när vi reagerar på statliga utred-
ningar och lagförslag som är relevanta för medlemmarna.
Utöver detta diskuteras aktuella ärenden som Symfs om-
budsmän är syssel-
satta med. Så långt 
det är möjligt redo-
visas dessa ärenden 
utan att ange vem 
det handlar om. Men 
eftersom det måste 
till ett beslut från sty-
relsen om Symf ska 
anlita vår advokatre-
surs igenom LO-TCO 
Rättsskydd, måste 
ibland en djupare 
redovisning till sty-
relsen göras. Det är 
därför styrelsen och 
kansliets anställda 
omfattas av en total 
sekretess. 

Så här jobbar förbundsstyrelsen
Näst högst upp i den fackliga hierarkin finns alltid en förbundsstyrelse, underställd Förbundsmötet. Så är det i alla fack-
förbund och Symf är så klart inget undantag. I Symfs stadgar står det att ledamöterna i förbundsstyrelsen ska vara yrkes-
verksamma musiker. Idén är att de som representerar medlemmarna ska ha kontinuerlig kontakt med musiklivet och sina 
respektive branscher. 

SÅ FUNKAR FACKET

Alla medlemmar i Symfs förbundsstyrelse är yrkesaktiva musiker och ordförande Gunnar Jönsson är inget undantag. Här med cellon på PTK:s julmingel 
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Förbundsstyrelsen är alltid juridiskt ansvarig för hela Symfs 
verksamhet.Den har också som uppgift att kalla till det årliga 
Förbundsmötet och se till att färdigställa alla handlingar till 
det mötet så att Symfs medlemmar får en rättvisande redo-
visning av förbundets verksamhet. Denna verksamhetsberät-
telse skrivs under av samtliga förtroendevalda i styrelsen. 
.  

Arbetsutskottet (AU)
Vissa frågor delegerar förbundsstyrelsen till arbetsutskottet 
som består av ordförande och vice ordförande samt, i vissa 
frågor, förbundets ekonom. AU fattar beslut i frågor som inte 
specifikt är styrelseärenden men som inte heller kan beslu-
tas av tjänstemän eller enbart av verksamhetsledaren (som i 
Symfs fall är förbundsordföranden).
Arbetsutskottets beslut gäller med omedelbar verkan, men 
besluten presenteras för förbundsstyrelsen som kan ändra 
på AU:s beslut, om de inte samtycker. Det innebär att alla 
beslut som AU fattar ska vara okontroversiella och hålla sig 
inom den praxis som förbundet arbetar efter.

Arbetsutskottet ska helt enkelt avlasta styrelsen så att den 
slipper diskutera detaljfrågor. Man sparar tid och energi på 
det sättet.

Jonas Nyberg

Peder Källman Violinbyggarmästare, Göteborg. 
www.pederkallman.se

070-325 21 39

RADIOKÖREN SÖKER 
SÅNGARE 

PROVSJUNGNING 24-28 MAJ 2021

Ansök senast den 11 april 2021 på
radiokoren.se

SOPRAN, ALT & BAS 2

50% TJÄNST

Ordlista:

KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares 
Samarbetsnämnd och företräder 14 medlemsorgani-
sationer däribland Symf, Musikerförbundet, Teaterför-
bundet, Journalistförbundet med flera. KLYS lämnar 
remissvar, företräder medlemmarna i kulturpolitiska 
dialoger, i debatter och i media.

Copyswede är en samarbetsorganisation för fackliga 
organisationer för upphovsmän. Organisationen för-
handlar och tecknar avtal på upphovsrättsområdet för 
upphovsmän och utövande artister/konstnärer inom 
olika medier.

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för 
arbetsrätt och arbetsskador. De företräder fackförbund 
som inte själva har resurser i bland annat tvister som 
hamnar arbetsdomstolen.

Förbundsmötet är Symfs högsta beslutande försam-
ling och sammanträder en gång om året (oftast i slutet 
på maj). Alla Symfs avdelningar har rätten att skicka 
delegater till Förbundsmötet där man bland annat väljer 
förbundsstyrelse, beslutar om Symfs verksamhet och 
strategier för framtiden.
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Riksdagens utskott är motorn i riksdagsarbetet. Det är 
i utskotten som regeringens förslag hamnar allra först. 
Utskotten tar ställning innan det är dags för hela riksdagen 
att fatta beslut om regeringens eller ledamöternas förslag. 
Kulturutskottets möten har sedan förra våren skett digitalt. 
Sveriges riksdag just nu är en krisrikstad där bara vissa av 
utskotten träffas fysiskt och vid omröstningar i riksdagen får 
högst 55 (av 349) riksdagsledamöter vara på plats. Vissa av 
utskotten har fått väsentligt större arbetsbörda och tuffast är 
det för finansutskottet och socialutskottet som ansvarar för 
sjukvården. Men även kulturutskottet har fått mer att göra.
– Jag har behövt öka mina egna insatser för att skaffa 
kunskaper om hur de regleringar och restriktioner som 
regeringen har infört i realiteten slår mot Sveriges konst- 
och kulturskapare. Vi var tidigt ute i våras med att se till att 
det skapades nya stödformer för kulturlivet som tvingades 
stänga ner, säger Lawen Redar.

Stöden har kritiserats för att inte räcka till och för att de 
inte nått fram till de som verkligen behöver dem. Christer 
Nylander menar att det inte från början gick att förutse vilka 
konsekvenserna skulle bli för kulturen.
– För ett år sedan visste vi inte att pandemin skulle komma 
och ändå ännu mindre hur den skulle påverka kulturlivet. 
Därmed var det också svårt att veta hur man skulle utforma 
olika stöd till kulturen. Så det är klart att vi gjort en massa 
misstag och försökt lära av dem. Det har blivit uppenbart 
att socialförsäkringssystemet har fungerat dåligt för många 
kulturutövare, säger han.
– Vi kan också erkänna att det var lättare att ge stöd till de 
som var inne i rullorna jämfört med de som inte tidigare 

hade fått offentligt stöd. Att stötta egenföretagare har också 
varit mycket svårare att stödja än aktiebolag. Det är erfaren-
heter som vi har tagit lärdom av och försöker rätta till och vi 
anpassar stöden så gott det går, fortsätter Christer Nylander.

Lawen Redar menar att pandemin för första gången har 
exemplifierat det som hon kontinuerligt påtalar. 
– Kulturen är ett eftersatt område. Tryggheten är så brist-
fällig. En bildkonstnärs inkomst ligger en riktigt bra månad 
på mindre än 13 000 kronor och då har konstnären ofta en 
sjuårig akademisk utbildning bakom sig. Detta är på grund av 
att vi har en dålig upphovsrätt och för att vi inte har tagit de 
här frågorna på större allvar, säger hon.
Hon säger att hon har fått vatten på sin kvarn och hon har i 
samtal med bland annat arbetsmarknadsministern påtalat 
att de statliga bidrag som ges till kulturen inte är SGI-grun-

Trots att svenskt kulturliv mer eller mindre har stängts ner har arbetet i riksdagens kulturutskott inte tappat fart. Inrikt-
ningen har dock ändrats och coronapandemin har helt dominerat utskottets arbete. De statliga stöden till kulturen har alla 
passerat genom och ibland även initierats av utskottets ledamöter. Symfoni har talat med Christer Nylander (L) som är kul-
turutskottets ordförande och Lawen Redar (S) som är tredje vice ordförande. Nylander säger rakt ut att det är svårt att vara 
kulturpolitiker just nu. Redar verkar hämta kraft ur en situation som tydligt visar hur eftersatta kulturens villkor är. 

Röster från kulturutskottet

Chister Nylander är Liberalernas kulturpolitiska talesperon. 

Foto: Magnus Föderberg
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dande (Sjuklönegrundande) inkomst. 
–  Vi har en arbetsförmedling som inte förstår att en kul-
turskapare helst av allt inte ska behöva lämna sin bransch. 
Den ska vara kvar. Man måste skapa arbeten där kunskapen 
som kulturskaparen besitter kommer till användning, menar 
Lawen Redar.

Christer Nylander är orolig för att nyckelpersoner i verksam-
heterna försvinner, tröttnar och gör något annat.
– Jag håller på med löpning. Där krävs det en hel del nyck-
elkompetens för att exempelvis anordna ett lopp, en kompe-
tens som ganska få människor har. Om de väljer att istället 
säkra sina inkomster inom ett annat område kommer det bli 
problem. Att arrangera ett maratonlopp kräver verklig kom-
petens. Jag antar att samma sak gäller inom konsert- och 
festivalverksamheter. Att förlora kunniga personer kan bli 
negativt för verksamheterna, säger han.

Lawen Redar anser att alla de utredningar som har gjorts 
kring konstnärers villkor inte handlar om kultur utan att det 
istället är arbetsmarknadsfrågor och socialförsäkringsfrå-
gor för konst- och kulturskapare i vårt land. Hon är utexami-
nerad jurist och arbetade tidigare med justitiefrågor. Hon ser 
tydliga skillnader.
– Varje gång vi betonade behovet av större resurser så fick vi 
det med en gång. Behövdes det lagstiftningsarbete så skulle 
det genomföras omgående. Jag var helt chockad när jag kom 
till kulturen. Här fanns inga resurser alls, säger hon.

Kulturutskottet kommer i närtid träffa alla de myndigheter 
som delar ut bidrag till kulturen för att få en bild av behoven. 
Det finns inplanerade besök från Författarfonden, Filminsti-
tutet, Kulturrådet och konstnärsnämnden. 
– Vi behöver hela tiden få information hur utfallet av stöden 
blev för jag gissar att vi kommer att behöva förhandla fram 
ytterligare någon stödbudget under våren, säger Christer 
Nylander.

Regeringen tillsatte i december Linda Zachrisson som 
ansvarig för den kommande utredningen ”Återstart för 
kulturen”. Den ska presenteras 30 juni i år. Regeringens kul-
turbudget som klubbades igenom innan årsskiftet skapade 
förutsättningar för att det skulle finnas pengar till en åters-
tart. Men den återstarten känns i nuläget avlägsen.
– Vi har arbetat för att det ska finnas riktade stöd till kulturen 
och vi tycker att vi har fått väldigt bra gehör för det. Under 
hösten har regeringen lagt den historiskt största kultur-
budgeten någonsin och den hade fått stora positiva effekter 
om inte pandemin fortsatt. Nu har de resurserna istället 
gått åt för att täcka upp de ekonomiska förlusterna som ett 
nedstängt kulturliv drabbats av och vårens en och en halv 
miljard kronor som skulle ha gått till kulturens återhämtning 
får istället användas till krisstöd, säger Lawen Redar.

Lawen Redar tror att den möjliga tillämpningen av pande-
milagen kan skapa möjligheter för en rad verksamheter att 
kunna starta upp. Hon nämner konserthus och teatrar som 
på sikt borde kunna omfattas av lättnader.

– I somras när allt såg mycket ljusare ut bjöds jag in till flera 
institutioner där de visade hur det går att bedriva verksam-
heterna smittsäkert så jag vet att det finns konkreta planer 
på hur en öppning ska gå till. Det är självklart orimligt att 
samma regler ska gälla för Globen som tar långt över 10 000 
i publiken som för en källarbar som kanske får plats med 
några få gäster. Jag tror att det kommer att bli möjligt för 
stora arrangörer att ta in mer publik och att mindre verk-
samheter helt enkelt får ta in färre personer, säger hon.

Det är dock svårt att kommunicera behovet av att öppna för 
publik i ett läge när sjukvården är i kris med en personal som 
jobbar 10-timmarspass och inte har haft semester på över 
ett år. 
– Att i det läget att driva på för att samhället ska kunna funka 
som vanligt. Det är jätteknepigt att navigera i, anser hon.

Både Christer Nylander och Lawen Redar har sett hur pan-
demin har skyndat på den digital utvecklingen hos kulturen.
– Uppfinningsrikedomen har varit enorm. Jag har varit på tre 
olika digitala visningar som muséer har anordnat och jag har 
varit förvånad över hur bra det har funkat, säger Redar.

En intressant fråga är ju om folk framöver kommer att vilja 
gå på fler konserter och få fler upplevelser.  Kanske har 
många blivit mer försiktiga och väljer att stanna hemma. 
– Det är svårt att sia om men jag tror att det finns ett stort 
uppdämt behov att få uppleva saker igen. Jag är ganska opti-
mistisk vad det gäller publiksidan i varje fall, säger Christer 
Nylander.

Lawen Redar tror att vi nu är i ett läge där det finns en helt 
annan kunskapsnivå än för ett år sedan. Hon menar att det 
nu börjar bli dags att ålägga Folkhälsomyndigheten att titta 
närmare på olika verksamheters specifika förutsättningar 
för att ta in publik igen. 
– A och O är ju att släppa in publiken, avslutar hon.

Jonas Nyberg

Laewen Redar är socialdemkroternas kulturpolitiska talesperon. Foto: Privat
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