
ÖVERENSKOMMELSE OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR M.M FÖR ANSTÄLLDA VID 

ASTRID LINDGRENS VÄRLD. 

Parter: Arbetsgivarparten 

 Svensk Scenkonst (SvS) 

 Arbetstagarparten 

 Teaterförbundet (TF) 

 

§1 

Parterna konstaterar följande: 

1. Astrid Lindgrens Värld (ALV) har tidigare tecknat kollektivavtal med TF enligt vilket 

det vid varje tidpunkt gällande avtalet mellan SvS och TF avseende konstnärlig 

personal m.fl. vid privatteatrarna (privatteateravtalet) skulle tillämpas, 

2. ALV är fr.o.m. den 1 januari 2007 medlem i SvS 

§2 

Parterna enas om följande: 

1. För ALV ska fr.o.m. 2007-07-01 det vid varje tidpunkt gällande privatteateravtalet 

tillämpas med nedan angivna undantag. 

2. Avtalets bilaga 3 C avseende minimilöner m.m. ersätts av nedanstående: 

 

Följande lägstalöner utgår:  

 

Lägstalön från och med den 1 mars 2014 18 589 kr/månad och från och med 

den 1 april 2015 19 054 kr/månad.  

 

Lägstalön med 2 års yrkeserfarenhet vid professionell teater eller en tidigare 

säsong på ALV från och med den 1 mars 2014 20 100 kr/månad och från och 

med den 1 april 2015 20 603 kr/månad.  

 

Lägstalön med statlig Teaterhögskola, Dramatiska Institutet, Danshögskola eller 

motsvarande, alternativt fem års yrkeserfarenhet vid professionell teater eller 

fyra säsonger på ALV från och med den 1 mars 2014 21 030 kr/månad och 

från och med den 1 april 2015 21 556 kr/månad.  

 

Anmärkning 



Med ”motsvarande utbildning” enligt ovan avses exempelvis motsvarande 

utländsk utbildning eller motsvarande utbildning för viss teknisk personal. 

Ledning kan hämtas ur Högskoleverkets anvisningar.  

Lägsta dagsgage: 

Vid anställning för engagemang på ALV utanför sommarsäsong (t.ex. vid 

höstmarknad) samt vid turné: 1/21 av överrenskommen månadslön (och om 

sådan inte finns av ovanstående lägstalön) x 1,2. 

Vid anställning för engagemang som utförs utanför ALV:s ordinarie verksamhet 

och utanför sommarsäsong, t.ex. vid turistmässa: 1/21 av överrenskommen 

månadslön (och om sådan inte finns av ovanstående lägstalön) x 1,5. Detta 

dagsgage utgår även till den som anställts under sommarsäsong för uppdrag som 

utförs utanför ALV:s ordinarie verksamhet.  

3. Lägstalönerna enligt ovan räknas upp i enlighet med vad som överenskommits mellan 

SvS och TF avseende löneuppräkning för anställda som omfattas av 

privatteateravtalet.  

4. Lägstalönerna tillämpas även för teknisk personal anställd vid ALV. 

5. Ob-ersättning utgår ej under spelperiod, vid kollationering samt vid 

introduktionsdagar inför säsong.  

6. Anställningsavtal för sommaren 2007 som ingåtts före den 1 juli omfattas inte av 

denna överenskommelse. För dessa tillämpas privatteateravtalet enligt hittillsvarande 

praxis på ALV. Detta innebär bla att ob-ersättning endas utgår för söndagar under 

repetitionsperiod (kollationering och introduktionsdagar undantagna.) 

Överenskommen lön inkluderar lönerevision för 2007.  

7. Parterna konstaterar avslutningsvis att pjäser vid ALV som regel understiger 30 

minuter varför individuell överenskommelse om ersättning träffas med regissör, 

scenograf och kostymtecknare.  

Protokollanteckning 

Avsikten med detta avtal är att frigöra löneutrymme för att möjliggöra individuell 

lönesättning.  

 

 

Stockholm den xx xx xxxx 

SVENSK SCENKONST   TEATERFÖRBUNDET 

 

Åse Hollmén    Lars Åström  

 



 


