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1. Inledning
Det här häftet handlar om att vara arbetsgivare i ett socialt företag. Sociala arbetskooperativ är en typ av sociala företag och en del är speciellt med att vara arbetsgivare och anställd i kooperativa företag, första
kapitlet handlar om det. Det mesta som finns här stämmer för alla typer
av sociala företag.
Att vara arbetsgivare kan ibland upplevas som lite krångligt. Det är
många lagar och avtal som styr förhållandet mellan den som är arbetsgivare och den som är anställd. Men, man behöver inte kunna allt på en
gång!
Framförallt är det roligt att ha anställda och att kunna anställa personer
som länge varit utan arbete, som det oftast handlar om i sociala företag,
är ännu roligare. Ett bra arbetsklimat kan utveckla oanade krafter hos de
personer som finns i företaget. En av de viktigaste delarna i arbetsgivaransvaret är att skapa ett utvecklande och trivsamt arbetsklimat.
En annan viktig del är att veta vilka lagar och regler som gäller, då undviks missförstånd och onödiga konflikter. Det finns mycket information
att få både i böcker och broschyrer och på nätet, där ni kan slå upp och få
svar på frågor som dyker upp. Om företaget är med i en arbetsgivarorganisation går det alltid bra att ringa dit och få svar på vad som gäller eller
hur man kan lösa ett problem.
Det här häftet är tänkt att användas som en lathund. Det finns kort information om de flesta områden som gäller arbetsgivaransvaret och hänvisningar till var ni kan söka mer kunskap.
Under varje kapitel finns det frågor som ni kan fundera på, hur det fungerar hos er och diskutera om ni vill förändra något i ert företag.
Hoppas att ni skall ha nytta och glädje av materialet!
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2. Arbetsgivaransvar – vem har det? För vilka?
Arbetsgivare är den som har anställt någon för att utföra ett arbete. Det
yttersta arbetsgivaransvaret har de som sitter i företagets ledning, t.ex. i
styrelsen för ett bolag. I stora företag eller myndigheter lämnar ledningen över ansvaret till chefer på olika nivåer inom organisationen.
I mindre företag kan arbetsgivaren och anställda jobba ihop och de
kanske inte tänker så mycket på sina olika roller till vardags. De sociala
företagen är oftast inte så stora och de som jobbar där försöker att ha ett
så jämlikt förhållande som möjligt, ändå måste det finnas ett arbetsgivaransvar.
Här förklaras hur det fungerar i sociala arbetskooperativ och vilket ansvar företaget har för andra som finns i verksamheten.
Arbetsgivare i sociala arbetskooperativ fyra roller:
medlem – ägare – arbetsgivare – anställd
De flesta sociala företag är sociala arbetskooperativ som är organiserade
som ekonomiska eller ideella föreningar vilket ger de som arbetar i företaget ett stort inflytande. Det gör att en och samma person kan ha flera
olika roller i företaget.
Vi utgår här från att företaget/kooperativet är organiserat som en ekonomisk eller ideell förening, de personer som finns inom företaget kan då
vara:
Medlem/Ägare
			

En person är antagen som medlem i föreningen,
alla medlemmar äger tillsammans företaget.

Styrelsemedlem
			
			
			
			

Medlemmarna väljer en styrelse som består av
några medlemmar och ibland kan även personer
som inte är medlemmar vara med i styrelsen.
Styrelsen har ansvaret för verksamheten och har
arbetsgivaransvar.
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Arbetsgivare Medlemmar som sitter i styrelsen har arbetsgivaransvar.
Anställd
		

En person som är anställd av kooperativet, med eller utan
bidrag till anställningen.

En och samma person kan alltså ha flera roller samtidigt. Både vara
medlem och ägare till företaget och anställd, om personen också sitter i
styrelsen har han/hon ett arbetsgivaransvar för de anställda, även för sig
själv. Det här behöver inte vara något problem, men det gäller att vara
klar över när man representerar vad.
Fördelen är att vara flera som delar på ansvaret att vara arbetsgivare.

Ta

å!
p
a
red

Vilka roller, av dem som räknas upp här, har var och en i ert kooperativ?
Har styrelsen i ert kooperativ utsett några som har särkskilt ansvar för arbetsgivarfrågor? Vem?
Om ni inte är ett kooperativ hur har ni då organiserat arbetsgivaransvaret?

Handledare
Många sociala företag har handledare eller mentorer. Deras anställningsförhållanden ser olika ut.
•
•
•
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Handledare anställda av kommunen – kommunen har hela arbetsgivaransvaret.
Handledare anställda av företaget – företaget har hela arbetsgivaransvaret.
Handledare som är både medlemmar i ett kooperativt företag
och anställda av kooperativet. Dessa kan ha precis samma
roller som en kooperatör som är medlem och anställd, alltså vara

•

medlem/ägare, styrelseledamot, arbetsgivare och anställd.
Handledare anställda av annan, t.ex. stiftelse, Coompanion – den
organisation där handledaren är anställd har arbetsgivaransvaret.

Oavsett var handledaren är anställd, eller inte, är det viktigt att ha ett
avtal om handledarens arbetsuppgifter, arbetstider mm. Det bör också
finnas en överenskommelse om vilket inflytande det sociala företaget
har över anställningen av handledare. Företaget bör ha rätt att vara med i
anställningsprocessen vid anställning av en handledare som skall arbeta
där, även om de inte har arbetsgivaransvaret.
Företagets ansvar för
personer som inte är anställda
I de sociala företagen finns ofta personer som inte har ett anställningsförhållande till företaget. De kan ha olika relation till företaget.
•

•

Försäljning av platser – Det sociala företaget har ett avtal med
kommunen, försäkringskassan, kriminalvården eller arbetsförmedlingen där företaget säljer arbetstränings- eller rehabiliteringsinsatser till dessa myndigheter. Dessa personer är inte 		
anställda och får sin försörjning från annat håll. På dessa platser
kan en person finnas i företaget under en viss avtalad tid. När den
tiden gått ut kan personen lämna företaget för att arbeta någon
annanstans eller arbeta kvar om företaget har möjlighet till det.
Det skall alltid göras en planering för vad som skall hända.
Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) – ibland
har personer som finns i företaget ett beslut från kommunen att
de har rätt till sysselsättning enligt dessa lagar och får den sysselsättningen i ett socialt företag. Det kan ske genom att det finns
ett avtal med kommunen om försäljning av platser eller att
kommunen ersätter företaget genom att anställa handledare,
betala lokalhyror mm.
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För personer som inte har ett anställningsförhållande har företaget ändå
ett visst ansvar.
•
•
•
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Arbetsmiljölagen gäller även för dessa personer som vistas på
arbetsplatsen.
Det skall det finnas ett avtal mellan företaget, personen det gäller
och myndigheten där man kommer överens om vad som skall 		
gälla för t.ex. arbetstider, längd på placeringen, mål med den, osv.
Det är vanligt att den myndighet som ansvarar för en placering
också har ansvar för att det finns en försäkring för personen.
Kontrollera alltid att det finns en försäkring som gäller om
personen skulle råka ut för någon olycka.

3. Arbetsgivarorganisation – Fackförening
Både att vara arbetsgivare och anställd kan ibland vara krångligt och
man behöver hjälp och stöd med olika frågor. Därför har företag som är
arbetsgivare bildat egna föreningar. De som är anställda i olika branscher
har bildat fackföreningar för att tillsammans bevaka sina rättigheter.
Några exempel på arbetsgivarföreningar:
Svensk Näringsliv – organiserar stora företag i alla branscher
Företagarna – organiserar småföretagare
Arbetsgivarföreningen KFO – organiserar kooperativa företag och
ideella organisationer
Arbetsgivaralliansen – organiserar arbetsgivare inom ideella sektorn
Några exempel på fackföreningar:
Kommunal – organiserar anställda arbetare i offentlig sektor och privata
företag
Handelsanställdas förbund – organiserar anställda inom handel
Hotell och restaurangfacket – organiserar de som arbetar på restau
ranger, kaféer, hotell och liknande.
HTF- Handelstjänstemannaförbundet – organiserar tjänstemän inom
handel, ideella organisationer med flera.
Ett socialt företag som är arbetsgivare har mycket nytta av att vara med i
en arbetsgivarorganisation. Där kan ni få svar på alla möjliga frågor om
att vara arbetsgivare, hjälp med bra blanketter, juridisk rådgivning och
hjälp om det skulle bli någon konflikt på arbetsplatsen.
Den arbetsgivarorganisation som har flest sociala arbetskooperativ som
medlemmar är KFO.
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Ta

på!
a
d
re

Är ert företag med i någon arbetsgivarorganisation?
Har kooperativet behov av att vara med i en arbetsgivarorganisation?

Kollektivavtal
I Sverige finns en lång tradition av att förhandla och komma fram till
överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda. De överenskommelserna görs mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningar och
kallas kollektivavtal.
En arbetsgivare kan gå med i en arbetsgivarorganisation, då omfattas
företaget automatiskt av de avtal som organisationen förhandlat fram. Ett
annat sätt är att teckna ett hängavtal med facket som innehåller samma
saker som kollektivavtalet. Det enklaste är att vara med i en arbetsgivarorganisation för då förhandlar de om avtalen regelbundet och ni behöver
inte själva kolla upp det.
Ett kollektivavtal innehåller det mesta om löner och allmänna anställningsvillkor. Därför är det bra att alltid ta reda på vad det står i kollektivavtalet när det kommer upp någon fråga som gäller anställningar.
I det här häftet kommer vi att gå igenom de viktigaste punkterna som
finns i ett kollektivavtal.
Kollektivavtal för sociala arbetskooperativ
Det finns ett särkskilt kollektivavtal för sociala arbetskooperativ som är
tecknat mellan KFO och Kommunal. I det avtalet finns speciella regler
som gäller för sociala arbetskooperativ.
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Sociala arbetskooperativ kan jobba inom en massa olika branscher, t.ex.
med kafé, fastighetsskötsel, kontorsarbete, med olika regler för arbetstider och annat. Därför måste sociala arbetskooperativ också använd sig
av det kollektivavtal som gäller för den bransch företaget arbetar i.
Exempel
I kollektivavtalet för sociala arbetskooperativ § 12 står:
12.1 Lön per timme utgår efter överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Vägledande för lönesättning skall vara de förhållanden som gäller inom respektive bransch.
Det betyder att ett socialt arbetskooperativ som har ett kafé också måste
ta reda på vad avtalet för Hotell och Restaurang säger om lönesättningen.
Ett socialt arbetskooperativ som jobbar med fastighetsservice måste
kolla upp vad avtalet för fastighetsskötare som Fastighetsanställdas förbund har säger om lönerna.
Kollektivavtal för andra sociala företag
Andra sociala företag som inte är organiserade som kooperativ har kollektivavtal som baseras på den bransch de arbetar inom.

Ta

på!
a
d
re

Har ert företag något kollektivavtal?
Vilka kollektivavtal gäller för ert företag?

Mer information finns här: www.kfo.se
www.foretagarna.se
www.kommunal.se

8

4. Att anställa någon
När en person anställs av ett företag måste man skriva ett anställningsavtal mellan arbetsgivaren och den som anställs.
Anställningsavtalet skall innehålla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppgifter om företag/arbetsgivare
Uppgifter om den som anställs, namn, personnummer adress
Anställningsform – om det är en tillsvidareanställning eller
visstid
Om det finns kollektivavtal och vilket det är
Uppsägningstid
Arbetstid – om det är heltid, deltid, timanställning
Lön
Semesterrätt
Övertid – vad som gäller om personen jobbar övertid
Underskrift av arbetsgivaren och den anställde

Tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning
Enligt anställningsskyddslagen (LAS) är huvudregeln att en anställning
ska gälla tills vidare. Det är samma sak som i dagligt tal kallas för ”fast
anställning”.
Vid exempelvis arbetstoppar eller vikariebehov går det att göra en
tidsbegränsad anställning. Om någon anställs för att arbeta i ett särkskilt
projektet kan anställningen vara under den period som projektet pågår.
Detsamma gäller om någon anställs med stöd från arbetsförmedlingen,
t.ex. med lönebidrag under en viss period.
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Sedan den 1 juli 2007 gäller nya LAS, vilket innebär att anställningsformerna för kortare anställningar är: allmän visstidsanställning, vikariat, säsongsanställning samt anställning efter 67 års ålder. Till och med
december 2007 skall en person få en ”fast anställning” om han/hon haft
vikariat och liknande mer än tre år hos samma arbetsgivare inom en femårsperiod. Från den 1 januari 2008 gäller två år inom en femårsperiod.

Ta

å!
p
a
red

Hur ser era anställningsavtal ut? Behöver de ändras?

Mer information finns här: Kollektivavtalet för sociala arbetskooperativ § 2

Anställd med bidrag
Alla företag har möjlighet att anställa personer som genom Arbetsförmedlingen får stöd till sin anställning. Det kan vara lönebidrag, anställningsstöd, trygghetsanställning eller någon annan form av stöd. Stödet
betalas ut till arbetsgivaren för att de skall kunna anställa en person som
av olika anledningar har haft svårt att få jobb. Det ger en möjlighet för
människor att komma in på arbetsmarkanden.
I sociala arbetskooperativ och andra sociala företag är det vanligt att de
flesta anställda har någon form av stöd. Det är ju målet med den typen av
företag, att hjälpa människor som har svårt att få jobb att få det!
För att ett företag skall få anställa någon med stöd från Arbetsförmedlingen måste det följa kollektivavtalet för löner, försäkringar och annat.
Det är viktigt att ha en bra kontakt med Arbetsförmedlingen och ta reda
på vilka regler som gäller för varje typ av anställning. Arbetsmarknadsåtgärderna och reglerna ändras så här kan vi inte gå igenom det i detalj
utan gör bara ett exempel.
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Exempel
Pelle har arbetat i kooperativet Gräsklipparna i ett år, han har inte varit
anställd utan haft sjukersättning. Han har kontakt med Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen. Pelle mår mycket bättre och orkar arbeta mera
därför vill han ha en anställning. Handläggarna på Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen är överens med Pelle om det och kooperativet
har möjlighet att anställa honom. Eftersom Pelle har ett funktionshinder
har han inte full arbetskapacitet därför kan han få en anställning med
lönebidrag genom Arbetsförmedlingen.
•
•
•
•
•

Ta

Pelle, Kooperativet och Arbetsförmedlingen skriver ett avtal om
lönebidrag.
Kooperativet anställer Pelle med samma avtal som för andra
anställda och har de försäkringar som behövs.
Kooperativet är arbetsgivare och betalar ut lönen till Pelle.
Kooperativet får ersättning från Arbetsförmedlingen med XX%
av lönekostnaderna. (OBS procentsatsen varierar beroende på
vilken person som anställs).
Kooperativet gör en redovisning till AMS när Pelle varit anställd
en månad och ersättningen betalas ut i efterskott.

å!
p
a
red

Vilka former för stöd till anställningar har ni i ert företag?
Hur fungerar ert samarbete med Arbetsförmedlingen? Kan det göras bättre? Hur
då?
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Mer information finns här: www.amv.se

Att söka arbete i ett socialt företag
De personer som blir anställda i ett socialt företag har oftast haft någon kontakt med företaget innan, genom praktik, arbetsträning eller på annat sätt.
För att få en anställning med stöd av bidrag från Arbetsförmedlingen
krävs att personen skall vara inskriven på Arbetsförmedlingen. Ibland
händer det att Arbetsförmedlingen säger att en person inte får skriva in
sig där på grund av att Arbetsförmedlingen bedömer att han/hon är
för sjuk, har för stort funktionshinder osv. Detta är fel! Arbetsförmedlingen har ingen rättighet att neka någon att skriva in sig där.
Det är också bra om företaget, som känner personen, kontaktar Arbetsförmedlingen och säger att de är intresserade av att anställa honom/
henne. På så sätt kan det gå snabbare att komma fram till ett beslut om
eventuellt anställningsstöd.
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5. Hur bestäms lönerna?
Överenskommelser om lönerna görs i centrala och lokal förhandlingar.
Centrala förhandlingar
Arbetsgivarföreningarna och fackföreningarnas riksorganisationer
kommer överens om löneökningar och lägsta löner som ska gälla inom
branschen. Då bestäms en procentsats som lönerna ska öka av den totala
lönesumman och andra riktlinjer.
Lokala förhandlingar
Arbetsgivaren lokalt och den lokala fackföreningen kommer överens om
hur löneökningen skall fördelas mellan dem som jobbar på en arbetsplats.
Det betyder att när de Centrala förhandlingarna är klara måste företagets
ledning komma överens med de anställdas fackförening om hur löneökningen skall delas upp mellan dem som är anställda på just det företaget.
Marknadslöner
Lönerna för samma arbete bör vara ungefär desamma över hela landet,
det kallas marknadsmässig lön. För att veta vad en marknadsmässig lön
är för ett visst jobb samlar arbetsgivarorganisationerna in statistik över
löner för olika arbeten.
När ni skall nyanställa någon bör ni kolla upp vilken lön som gäller för
den sortens arbete. Om ni är med i KFO kan ni göra det på deras hemsida.

Ta

å!
p
a
red

Hur har ni bestämt lönerna i ert företag?
Vilken är den marknadsmässiga lönen för det arbete ni gör?
Har ni marknadsmässiga löner? Om inte, hur kan ni ändra på det?
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Mer information finns här: Kollektivavtalet för arbetskooperativ § 12
Kollektivavtal för den bransch ni arbetar i
Nutek – Företagsguiden
www.nutek.se
KFO
www.kfo.se

Lönehantering
Den som är anställd vill naturligtvis ha sin lön utbetalad regelbundet,
som arbetsgivare är du skyldig att ge den anställde en löneuppgift varje
månad där det står:
•
Bruttolön
•
Skatt som har betalats in
•
Frånvaro – semester, sjukdom mm. och avdrag/ersättningar för detta
•
Övertids- och ob-ersättningar
Det är viktigt att ha bra ordning på alla uppgifter och papper som gäller
lönehantering. Om ni inte vill eller kan ta på er det arbetet själva i kooperativet kan ni anlita något annat företag som tar hand om det.
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6. Arbetstider – Ledigheter
Det finns en lag som heter Arbetstidslagen där finns principer som gäller för arbetstider i Sverige. I kollektivavtalet finns särskilda regler som
gäller för dem som jobbar inom det område avtalet gäller för.
En anställd har även rätt till olika former av ledigheter. Ledigheterna kan
var både med eller utan en ersättning som arbetsgivaren betalar ut. Det
finns ingen allmän rätt till tjänstledighet, utan rätten gäller bara vissa
särskilda fall – föräldraledighet, studieledighet, starta egen näringsverksamhet samt vård av närstående. I övrigt är det upp till arbetsgivaren att
göra en bedömning i varje enskilt fall.
Arbetstider
I Arbetstidslagen står bl.a. att:
•
Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan.
•
Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48
timmar i genomsnitt under en period om högst fyra månader.
•
Alla arbetstagare skall ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje
period om 24 timmar (dygnsvila).
•
Arbetstagarna skall ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period
om sju dagar (veckovila). Veckovilan skall så långt som möjligt förläggas till veckoslut.
•
Med övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid.
Mer detaljerade regler om arbetstiden finns i kollektivavtalet för er
bransch. Där finns också regler för vilken ersättning en anställd har rätt
till när man arbetar övertid.
Deltidsarbete
I sociala arbetskooperativ och andra sociala företag är det vanligt att anställda och personer som arbetar i företaget utan anställning arbetar deltid.
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Det är då viktigt att man gör ett avtal om hur många timmar i veckan
personen skall arbeta och gör ett tydligt schema för arbetstiderna. Deltidsanställningen är alltid en procentsats av heltid och utgår alltid från
den fulla arbetstiden.

Obekväm arbetstid
Obekväm arbetstid är när någon arbetar på kvällar eller helger, då har
den anställde rätt till en extra ersättning som ofta kallas ”ob-tillägg”.
Vilka tider som den anställde har rätt till det och hur stor ersättningen är
varierar mellan olika branscher. Vad som gäller för ert företag hittar ni i
kollektivavtalet för er bransch.
Övertid
Övertid är den tid som en anställd arbetar mer än den bestämda ordinarie
arbetstiden. Eftersom det är extra tid skall den anställde ha ersättning
antingen med pengar eller ledighet. I kollektivavtalet står vad som gäller
för just ert företag.
Semester
I Semesterlagen finns regler för vilken semester en anställd har rätt till.
I ett kollektivavtal, eller ett avtal mellan en arbetsgivare och en anställd,
kan man komma överens om andra regler för semester. De får aldrig vara
sämre än det som står i semesterlagen, utan måste i fall vara bättre för
den anställde.
I Semesterlagen står bl.a.
•
Arbetstagare har rätt till tjugofem semesterdagar varje semesterår.
•
Under semesterledighet skall arbetstagare ha semesterlön i den mån han har tjänat in
sådan under intjänandeåret. (Intjänandeåret – det år semestern beräknas på.)
•
Anställs en arbetstagare för arbete, som avses pågå högst tre månader och omfatta
högst sextio timmar, och varar arbetet ej längre tid, saknar arbetstagaren rätt till
semesterledighet.
•
Om ej annat har avtalats, skall semesterledigheten förläggas så, att arbetstagaren får
en ledighetsperiod av minst fyra veckor under juni-augusti. Även utan stöd av avtal
får sådan semesterperiod förläggas till annan tid, när särskilda skäl föranleder det.
•
Semesterlönen utgör tolv procent av arbetstagarens under intjänandeåret förfallna lön
i anställningen.
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Den lagstadgade rätten innebär minst 12 % semesterlön. Kollektivavtalet
för sociala arbetskooperativ är en procent bättre för arbetstagarna och
ger rätt till 13% semesterlön.
Sjukledighet
När en person som är anställd blir sjuk har han/hon rätt till sjuklön från
arbetsgivaren de första 14 dagarna i sjukperioden. Den första dagen betalas ingen ersättning ut, den kallas för karensdag. Sjuklönen är 80 procent
av lönen dag 2–14. Om den anställde är sjuk mer än en vecka måste han/
hon lämna ett läkarintyg.
Efter de första 14 dagarna betalar Försäkringskassan ut sjukpenning till
den anställde.
Föreldraledighet
Anställda som är föräldrar, eller andra som har vårdnaden om barn,
har rätt till ledighet för att ta hand om sina barn under vissa perioder.
I Föräldraledighetslagen finns även särskilda regler som förbjuder en
arbetsgivare att missgynna en anställd eller arbetssökande på grund av
skäl som har med föräldraledighet att göra. Föräldrar har även rätt till
ledighet för att ta hand om sina barn när de är sjuka.
Det är Försäkringskassan som betalar ut ersättning, föräldrapenning, till
den anställde. Därför måste den anställde anmäla ledigheten både till
arbetsplatsen och till Försäkringskassan.
Studieledighet
Alla anställda har rätt att ta tjänstledigt för studier. I Studieledighetslagen
finns regler om för vilka studier det gäller.
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Ta

å!
p
a
red

Hur har ni kommit överens om arbetstiderna?
Har ni bra arbetstider och är det tydligt för alla vilka tider som gäller?
Är det något ni vill ändra på vad det gäller arbetstider?
Hur beslutar ni om någon kan få vara ledig?

Mer information finns här: Kollektivavtalet för arbetskooperativ § 4-8
Kollektivavtalet för er bransch
			
Nutek – Företagsguiden – Lagar och praxis www.nutek.se
							
Arbetsmiljöverket www.av.se
Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se/arbetsgivare
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7. Arbetsgivaravgift och skatt
En arbetsgivare är skyldig att betala in en arbetsgivaravgift till staten för
alla personer som de har anställda. Arbetsgivaravgiften består i själva
verket av flera olika avgifter som ger det grundläggande sociala försäkringsskyddet. För år 2007 uppgår arbetsgivaravgiften till 32,42 procent
av den bruttolön, inklusive skattepliktiga förmåner, som du betalar till
dina anställda.
Alla anställda är skyldiga att betala skatt på sina inkomster. Det är arbetsgivaren som betalar in skatten direkt till Skatteverket. Hur mycket
skatt som skall betalas in varierar eftersom varje kommun bestämmer
hur stor skatt den skall ta ut av medborgarna. För att ta reda på hur
mycket skatt som skall betalas finns det skattetabeller där det står vilken
summa som skall betalas in på varje ort och för vilken inkomst.
Registrering hos Skatteverket
Första gången ett företag blir arbetsgivare ska det registreras hos Skatteverket. Det kan ni göra elektroniskt eller via pappersblankett. I och med
registreringen vet Skatteverket att företaget skall redovisa och betala in
arbetsgivaravgifter och inkomstskatt för sina anställda. När företaget har
blivit registrerad som arbetsgivare får ni en bekräftelse från Skatteverket
i form av ett registreringsbevis. Skatteverket skickar sedan automatiskt
ut de handlingar som behövs för att redovisa och betala in arbetsgivaravgifter och skatter för de anställda.
Kontrolluppgift
För varje år skall arbetsgivaren lämna en arbetsgivaruppgift till skatteverket och till den anställde. Där skall det stå hur stor inkomst den anställde fått ut under året och hur mycket skatt som betalats in. Detta skall
stämma med det som står på deklarationsblanketten. Det är viktigt att
betala in rätt skatt till Skatteverket, annars kan den anställde få restskatt
eller få tillbaka på skatten.
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Mer information finns här: Nutek – Företagarguiden – Skatter och avgifter www.nutek.se
				
Skatteverket www.skatteverket.se

8. Avtalsförsäkringar och Avtalspensioner
I alla kollektivavtal finns en paragraf om avtalspension och försäkringar.
Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att betala in en extra försäkring
som ger den anställde rätt till extra förmåner vid sjukdom och när han
eller hon så småningom blir pensionär. Dessa förmåner kan skilja lite
mellan olika kollektivavtalsområden men är upplagda på samma sätt.
Om företaget är anslutet till KFO och har kollektivavtal därigenom skall
företaget ha en försäkring från KP-pension för alla sina anställda.

					
					

Mer information finns här: Kollektivavtalet för arbetskooperativ §13
KP-pensions hemsida. www.kp.se
Nutek – Företagarguiden – Försäkringar www.nutek.se
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9. Medbestämmande
Som arbetsgivare är du skyldig att förhandla med arbetstagarnas organisationer, fackföreningarna. När och hur det skall göras står i MBL –
Medbestämmandelagen. Allmänt gäller att vid alla beslut om viktigare
förändringar i verksamheten skall en förhandling göras.
I MBL-lagen finns en särskild paragraf som gäller för kooperativa företag;
§ 2 Arbetsgivares verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig
eller annan ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinionsbildande ändamål undantages från lagens tillämpningsområde
såvitt avser verksamhetens mål och inriktning.
Det betyder att inga MBL-förhandlingar behöver göras för frågor som
handlar om kooperativets mål och inriktning.
I ett mindre företag som styrs demokratiskt som ett socialt arbetskooperativ kan medlemsmöten och styrelsemöten fungera som möten för
förhandling enligt MBL-lagen.
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10. Arbetsmiljö
Arbetsgivaren är skyldig att se till att de anställda har en god arbetsmiljö
och att de inte skadar sig eller blir sjuka på sitt arbete. En bra arbetsmiljö
handlar både om den fysiska och om den sociala miljön. Ett av målen i
sociala företag är ofta att alla skall trivas på jobbet och må bra, då är det
extra viktigt att tänka på att skapa en bra arbetsmiljö.
Både arbetsgivarorganisationer och andra har checklistor där man kan
testa om arbetsmiljön fungerar bra. Det är bra att sätta sig ner ibland och
fundera över hur miljön är och vad som skulle kunna förbättras. Då kan
ni skriva ner det och göra en handlingsplan på hur ni skall jobba vidare
med arbetsmiljön.
I Arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om
att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Där finns även regler om
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om
skyddsombudens verksamhet.
Arbetsmiljöverket är en statlig myndighet som ger ut föreskrifter som
mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön
för alla olika branscher.
Det finns många olika regler när det gäller maskiner, farligt arbete, transporter, mm. Eftersom de sociala företagen arbetar på olika sätt behöver
varje företag ta reda på vad som gäller för deras arbetsplats.

Ta

på!
a
d
re

Hur är er arbetsmiljö?
Vad behöver göras bättre?
Finns det någon checklista ni kan använda för att ta reda på mer om er arbetsmiljö.
Skriv ner en handlingsplan för de förbättringar ni kommer fram till!
Mer information finns här: Arbetsmiljöverket www.av.se
Försäkringskassan www.forsakringskassan.se/arbetsgivare
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Skyddsombud
Enligt arbetsmiljölagen ska varje företag som har minst fem anställda
ha ett skyddsombud. Ett skyddsombud är en förtroendeman i arbetsmiljöfrågor. Ombudet och ni som arbetsgivare ska samverka i arbetsmiljöfrågorna. Skyddsombudet ska vara med vid planering och
genomförande av arbetsmiljöarbetet. Det är de anställda som ska välja
skyddsombud. Om företaget har kollektivavtal är det facket som utser
skyddsombudet.
Personalvård
Den viktigaste resurs ett företag har är personalen – den skall man vara
rädd om! Att har roligt på jobbet är en krydda till kreativitet och utveckling. För att pigga upp sig är det bra att ordna olika aktiviteter för alla
som jobbar i företaget. Det finns en del skattefria förmåner när det gäller
personalvård, det gäller för enklare saker som inte är värda så mycket.
Det kan t.ex. vara:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förfriskningar, t.ex. fika och frukt
Rabatter på företagets produkter
Motion och friskvård
Sjukvård
Fria arbetskläder
Försäkringar
Kurser och vidareutbildning
Facklitteratur

Att ordna en personalfest, s.k. ”intern representation”, är avdragsgillt
för företaget. Det går att dra av högst 90 kr för måltiden och 180 kr för
kringkostnader (musik, resa mm.) Ett rimligt antal personalfester är två
gånger per år.
Det är många detaljer för olika former av förmåner. Kontakta alltid Skatteverket för att ta reda på vad som gäller för ert företag.
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Mer information finns här: Skatteverket – Skatter – Förmåner www.skatteverket.se

11. Om det inte går så bra som ni tänkt
Det kan hända att verksamheten inte utvecklar sig som det är tänkt. Det
blir kanske arbetsbrist och företaget har inte råd att betala ut lön till alla
anställda. Någon eller några anställda måste sägas upp. På många avtalsområden finns det så kallade trygghets- eller omställningsavtal som kan
användas när ett företag behöver avveckla. Det finns ekonomiska bidrag
att söka för utbildning, hjälp och stöd till dem som drabbas av uppsägning att söka nytt jobb mm.
Att göra en uppsägning
Det är mycket noga med hur en anställd sägs upp. Det finns en lag om
anställningsskydd, LAS, som skall förhindra att någon sägs upp utan
saklig grund. Det betyder att det måste finnas stora och viktiga skäl till
att uppsägningen måste göras.
När uppsägningen beror på arbetsbrist skall företaget följa en turordningsregel som går ut på att den som är sist anställd blir uppsagd först.
KFO har gjort särskilda avtal som gör det lättare när någon måste sägas
upp på grund av arbetsbrist.
Mer information finns här:
Nutek – Företagarguiden – Avsluta en anställning www.nutek.se
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Arbetslöshetsförsäkring/A-kassa
Arbetslöshetsförsäkring, A-kassa, är en försäkring som gäller när du blir
arbetslös och betalas ut av A-kassorna. Alla som är anställda i ett socialt
företag kan vara med i en A-kassa. För att få rätt till arbetslöshetsersättning måste du vara medlem och betala en månadsavgift. De flesta
A-kassor är kopplade till någon fackförening, men ALFA-kassan är en
fristående A-kassa där du kan vara med utan att vara medlem i facket.
Det har varit stora förändringar i avgifterna och regler för medlemskap
det senaste året varför ni behöver ta reda på vad som gäller för den akassa ni vill vara med i.
De olika A-kassorna har också gjort olika bedömningar om en person
som är anställd i ett kooperativet företag och sitter i styrelsen har rätt
till a-kassa när han/hon blir arbetslös. Några A-kassor har bedömt att en
styrelseledamot har så stort inflytande över företaget att de räknas som
företagare och då inte har rätt till ersättning. Andra A-kassor har inte
gjort den bedömningen. Därför är det i dagsläget svårt att säga vad som
gäller.
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12. Ordlista
A-kassan
		
AMV		
		
Arbetsgivaralliansen		
				
Arbetsgivaravgift 		
Arbetsmiljölagen		
				
Arbetsmiljöverket		
Arbetsgivarorganisationen
Arbetstidslagen		
Avtalsförsäkring		
				
Avtalspension			
				
Biståndsbedömning		
				
Branschavtal			
				
Centrala förhandlingar
				
Coompanion 			
				
Ekonomisk förening		
				
Fackförening/Facket		
Företagarna 			
				
Försäkringskassan		
				
HTF				
				
Hängavtal			
				
				

En försäkring som gäller när man blir arbetslös
Arbetsmarknadsverket
Arbetsgivarorganisation som organiserar
arbetsgivare inom ideella sektorn
Betalas till staten för alla personer som är anställda
Lag om arbetsgivarens skyldigheter att ordna en
bra och säker arbetsmiljö
Statligt verk som arbetar med arbetsmiljöfrågor
Förklaring finns på sidan 6
Lag om vilka arbetstider som är tillåtna
Försäkring som arbetsgivaren skall betala enligt
kollektivavtalet
Pension som arbetsgivaren skall betala enligt
kollektivavtalet
Utredning och beslut om en person har rätt till
stöd från kommunen enligt SoL eller LSS-lagen
Kollektivavtal för en speciell bransch t.ex. hotell
och restaurang
Arbetsgivarföreningen och fackförningarnas
riksorganisationer förhandlar
Kooperativa utvecklingscenter, ger rådgivning
till kooperativa företag och den sociala ekonomin
Egen juridisk person som styrs av lagen om
ekonomiska föreningar, registreras hos Bolagsveket
Förklaring finns på sidan 6				
Arbetsgivarorganisation som organiserar
småföretagare
Har hand om allt som gäller ersättning vid
sjukdom och föräldraledighet
Handelsanställdas förbund, fackförening för
tjänstemän inom handel, ideella organisationer
Avtal mellan arbetsgivare och anställda på ett
företag om att de skall följa kollektivavtal utan
att de är med i facket och arbetsgivarorganisation
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Ideell förening		
				
Juridisk person		
				
KFO				
				
Kollektivavtal		
				
Kommunal 			
				
LAS				
Lokala förhandlingar
				
LSS-lagen			
				
MBL 			
Nutek				
Ob-tillägg			
				
Semesterlagen		
Skatteverket			
				
SKOOPI 			
Skyddsombud		
				
SoL				
Stiftelse			
Studieledighetslagen
Svenskt Näringsliv		
				
Övertid 			
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Egen juridisk person, måste ha öppet medlemskap,
registreras hos Skatteverket
En formellt bildad organisation som har rätt att
skriva avtal
Arbetsgivarorganisation som organiserar
kooperativa företag och ideella organisationer
Avtal mellan fackförening och arbetsgivarorganisation om villkor för de anställda
Fackförening för anställda arbetare i offentlig
sektor och privata företag
Lagen om anställningsskydd
Arbetsgivaren lokalt och den lokala fackföreningen/fackklubben förhandlar
Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Medbestämmandelagen
Verket för näringslivsutveckling
Extra betalning som betalas ut för obekväm
arbetstid på kvällar och helger
Lag om semester
Statligt verk som har hand om allt som har med
skatter att göra
Sociala arbetskooperativens intresseorganisation
En anställd som ansvarar för kontakten med
arbetsgivaren om arbetsmiljöfrågor
Socialtjänstlagen
Juridisk person som är inrättad för ett särskilt syfte
Lag om rätten att få tjänstledigt för studier
Arbetsgivarorganisation med stora företag i alla
branscher
Tid som en anställd arbetar mer än den bestämda
ordinarie arbetstiden

13. Resurser för mer information
Arbetsgivarföreningen KFO
En arbetsgivarorganisation som ger service till i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. De förhandlar och sluter kollektivavtal för sina medlemmar.
www.kfo.se
Arbetsmiljöverket
Information om alla lagar och regler som har med arbetsmiljö att göra.
www.arbetsmiljoverket.se
Coompanion – Kooperativ utveckling
Finns i varje län och ger rådgivning vid start och utveckling av kooperativa
företag.
www.coompanion.se
Ekonomiska föreningar – Björn Lundén
En bok som tar upp alla sidor av en ekonomisk förening
Beställ från
www.blinfo.se
Företagande.se
Hemsida med information, guider, ordlista mm. om allt som rör företagande.
www.foretagande.se
Försäkringskassan – Lathund för arbetsgivare
Tar upp allt om sjukförsäkring, föräldraledigheter mm. En pdf-fil som du kan
ladda ner från deras hemsida.
www.forsakringskassan.se/arbetsgivare
NTG Socialt företagande – vidgar arbetsmarknaden
Projekt som drivs av Nutek och har en hemsida med information och publikationer om socialt företagande och en guide med hänvisningar till var det går att
hitta information om olika områden som berör socialt företagande.
www.socialaforetag.nu
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Nutek – Verket för näringslivsutveckling
Företagsguide på nätet som ger svar på alla möjliga frågor som gäller att
starta och driva företag.
www.nutek.se
Skatteverket
Hemsida med information om allt som har med regler om skatter, avdrag, deklarationer mm att göra. Skatteverket anordnar informationsträffar för företagare på många orter i landet.
www.skatteverket.se
SKOOPI – Sociala arbetskooperativens intresseorganisation
Arbetar med stöd till sociala arbetskooperativ och påverkansarbete för
att förbättra förutsättningarna att driva sociala företag.
www.skoopi.com
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SKOOPI
Box 30229, 104 25 STOCKHOLM, Tel. 08-32 72 30,
E-post. info@skoopi.com, Hemsida. www.skoopi.com

