Musikavtalet, lönerevision 2020 samt höjning av
instrumentlönetillägg 2021
Lönerevision enligt Riksavtal mellan Svensk Scenkonst och Symf samt Svenska
Musikerförbundet avseende musiker, korister och repetitörer vid orkester-,
musikteater-, teaterföretag samt regional verksamhet
Nedan följer en kort sammanfattning av löneavtalet. Löneavtalet i sin helhet finns som bilaga
till Riksavtalet.

Lokal överenskommelse
Lokal överenskommelse kan träffas om både tillgängligt löneutrymme (pott) och fördelning av
detta.
Revisionsdatum
1 november 2020 (Observera att ingen retroaktivitet gäller för perioden 1 april till 31oktoner
2020 och att nästa lönerevision ska ske 1 april 202.).
Löneökningsnivå
Om lokal överenskommelse inte träffas ska 2,6 procent, beräknat på månadslönesumman
den 31 oktober 2020 för tillsvidare- och spelårsanställda (undantaget 1:e konsertmästare, alt
1:e konsertmästare och solocellist) medlemmar i respektive fackförbund och yrkesgrupp,
ställas till de lokala parternas förfogande.
Övriga i avtalet inskrivna ersättningar, bortsett från lönetillägg för instrument (se nedan), höjs
med 2,6 procent från och med den 1 november 2020.
Individgaranti
Om inte lokal överenskommelse träffas gäller en individgaranti för heltidsanställda på 200
kronor. För deltidsanställda och deltidstjänstlediga m.fl. proportioneras beloppet.
Övrigt
- Endast fast månadslön (exklusive fasta tillägg) ingår i lönesummorna.
- Punkterna ovan omfattar inte SPV-pensionärer.
Flexpension
Premien för flexpension höjs från 1 november 2020 med 0,5 procentenheter till 0,9 procent.
Denna premie beräknas och debiteras av Collectum tillsammans med månadsfakturering av
ITP.
Flexpensionstillägg
Flexpensionstillägget för anställda, som enligt övergångsreglerna ska ligga kvar i det gamla
pensionssystemet för offentligt finansierad scenkonstverksamhet (Pisa och AIP) och därför
inte får del av Flexpension, höjs i samband med lönerevisionen till 0,9 procent, beräknat på
kontant månadslön före 2020 års lönerevision.

För musiker och korister anställda vid privatteatrarna görs istället en avsättning till
kompletterande pension hos Fora. Premien höjs från 1 november 2020 med 0,4
procentenheter till 0,9 procent. Denna fakturering hanteras av Fora i samband med ordinarie
pensionsinbetalning för 2020 i januari 2021.
Instrumentlönetillägg (takbelopp, fodraltillägg och dagsersättning)
Från 1 juli 2021 höjs takbeloppen för instrumentlönetillägg med 4,5 procent. Det innebär att
instrument som vid anställningstillfället värderats över då gällande takbelopp kommer att
generera ett högre instrumentlönetillägg. Även fodraltillägg och dagsersättning för
visstidsanställda kortare tid än en månad höjs från 1 juli 2021 med 4,5 procent, med
undantag för oboe och fagott där dagsersättningen istället höjs med 150 respektive 75
kronor.

Vid frågor kontakta Maria Grundtman på 070-100 83 77.

