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Kriterier för anställning vid Dansalliansen 201Kriterier för anställning vid Dansalliansen 201Kriterier för anställning vid Dansalliansen 201Kriterier för anställning vid Dansalliansen 2019999 
 
KriterierKriterierKriterierKriterier    för sökande: för sökande: för sökande: för sökande:     

1. Den sökande ska ha arbetat som frilansande dansare de senaste två åren och  
under den tiden haft anställning inom yrket sammanlagt minst åtta månader*.  
*Beräkningsgrund 25 dagar = 1 månad  

 
2. Den sammanlagda anställningstiden under de senaste sex åren ska vara minst  

14 månader. Här räknas anställningar vid offentligt finansierade fria dansgrupper 
/koreografer, dansinstitutioner eller teatrar i Sverige och utomlands.  
*Beräkningsgrund 30 dagar = 1 månad  

 

3. Av den sammanlagda anställningstiden under de senaste sex åren ska minst  
14 månader vara anställningstid i Sverige.  
 

 

Beräkning av sammanlagd anställningstid viBeräkning av sammanlagd anställningstid viBeräkning av sammanlagd anställningstid viBeräkning av sammanlagd anställningstid vidddd    ansökan:ansökan:ansökan:ansökan:    
Högst 50 % kan vara anställningstid utomlands.  
 
Hänsyn kan tas till längre sjukskrivnings- och föräldraledighetsperioder.  
 
Endast arbete som anställd dansare kan tillgodoräknas och närliggande arbeten som  
scenkonstnär, repetitör, koreograf, danspedagog, mm ska inte redovisas på ansökan. 
 
Vid arbete som både koreograf och dansare regleras anställningstid enligt schablon. 
 
För anställning krävs att den sökande är permanent bosatt i Sverige. 
 
 

De dansare som har mest anställningstid i enlighet med ovanstående kriterier erbjuds anställning i två år. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KriterierKriterierKriterierKriterier    för anställda: för anställda: för anställda: för anställda:     
Dansaren blir anställd för viss tid hos Dansalliansen. Vid anställningens början upprättas ett 

anställningstidkonto. Detta konto visar vid varje tidpunkt hur länge den anställde har rätt till  
fortsatt anställning. Grundtiden på detta konto uppgår till 24 månader.  
 
Under varje tvåårsperiod skall den anställde vara tjänstledig för anställning som dansare,  
utanför Dansalliansen, under minst åtta månader. När den anställde tar tjänstledigt för  
arbete inom yrket så adderas den möjliga anställningstiden med motsvarande tid.  
 
När den anställde tar tjänstledigt för annat arbete, så sker ingen förlängning av anställningstiden,  
däremot ”fryses” tvåårsperioden med viss tid (vilande tid).  
 
Tjänstledighet för närliggande arbete (pedagog, repetitör, koreografassistent, koreograf)  
ger 100 % vilande tid. Tjänstledighet för andra arbeten utanför yrket ger 50 % vilande tid.  
 
Sjukskrivning, föräldraledighet samt viss ”graviditetstid” ger 100 % vilande tid.  
 

Möjlighet att få vilande tid för tjänstledighet för närliggande arbete begränsas till ett år,  

för andra arbeten begränsas vilande tiden till ett halvt år. För sjukskrivning, föräldraledighet  

samt viss ”graviditetstid, begränsas vilande tiden till två år. Den sammanlagda vilande tiden  

begränsas till tre år. 


