
 

 

 
 

 

Villkor inlämnade till Arbetsmiljöverket enligt 9 a § Lag 

(1999:678) om utstationering av arbetstagare för: 

 

Anställningsvillkor 

IT-företag 
IT & Telekomföretagen Almega  

./. 

Sveriges Ingenjörer 

Jusek 

Civilekonomerna 

  



 

 

4 Arbetstid   

Enligt arbetstidsavtalet (se bilaga 2) får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 40 

timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en begränsningsperiod om 4 veckor.   

Midsommar-, jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.   

Det år som Nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller söndag ska medarbetaren 

istället erhålla annan ledig dag utan löneavdrag.  

4:1 Övertid   
För arbete utöver medarbetarens ordinarie arbetstid utges ersättning enligt 4:1:1 - 4:1:3 

om den beordrats på förhand eller godkänns i efterhand av arbetsgivaren.   

Ersättning utges endast för fulla halvtimmar.   

4:1:1 Huvudregel   
Ersättning utges i pengar eller, om medarbetaren vill och arbetsgivaren efter samråd 

finner att så kan ske med hänsyn till verksamheten, som ledighet. Vid samrådet bör 

största möjliga hänsyn tas till medarbetarens önskemål om när ledigheten ska tas ut.   

  

Övertid fullgjord:   

Kl 06-20 helgfri måndag till 

fredag   

Under annan tid   

Ersättning i pengar:   

Månadslönen  

     94   

  

  

Månadslönen   

          72   

  

Ersättning i ledighet: 

1,5 timmar för varje 

övertidstimme   
2 timmar för varje 

övertidstimme   

Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön.   

För övertidsarbete utan samband med ordinarie arbetstid utges kompensation för minst 

tre timmar om uppehållet inte enbart är ett måltidsuppehåll. I sådana fall ska 

arbetsgivaren ersätta de reskostnader som uppstår, även för dem som enligt 4:1:3 inte 

har rätt till särskild övertidsersättning.   

4:1:2 Ersättning för överskjutande timmar vid deltid (mertid)   
Den deltidsanställde som arbetat fler timmar än sitt ordinarie arbetstidsmått, men ändå 

inte fler timmar än ordinarie arbetstiden som gäller för heltidsanställda, ersätts för varje 

sådan timme med    

månadslönen  
3,5 x genomsnittliga veckoarbetstiden i helgfri vecka   



 

 

Vid mertidsarbete utanför klockslagen för ordinarie arbetstid utges dock 

övertidskompensation.   

4:1:3 Ersättning för chefer med flera   
Med den som är chef eller med medarbetare som har frihet i arbetstidsförläggningen kan 

överenskommelse träffas om att övertidsersättning i stället utges genom högre lön 

och/eller tre eller fem extra semesterdagar.   

Om inte annat avtalats gäller en sådan överenskommelse för ett semesterår i taget.   

4:2 Restidsersättning   
Restidsersättning utges inte till den som avses i 4:1:3 och som dessutom kommit överens 

med arbetsgivaren om att vara undantagen rätten till restidsersättning.   

Undantagen är även den i vars arbete ingår tjänsteresor av betydande omfattning som 

resande försäljare, servicetekniker eller motsvarande och som inte särskilt kommit 

överens om att restidsersättning ska utges.   

4:2:1 Förutsättningar för ersättning   
För restid under ordinarie arbetstid utges ordinarie lön. För restid utanför ordinarie 

arbetstid utges restidsersättning. Om arbetsgivaren betalat sovplats på tåg eller båt ska 

tid mellan 22 och 08 inte medräknas. Endast fulla halvtimmar ersätts.   

4:2:2 Restidsersättningens storlek   

Restidens förläggning   Ersättning/timme  

Kl 18 dag före arbetsfri  dag –   

kl 06 dag efter arbetsfri dag  

Månadslönen  

     190  

Övrig tid   Månadslönen  

    240  

Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön   

4:3 Ersättning för obekväm arbetstid och beredskap (gäller t o m 31  
oktober 2017)  
(I enlighet med överenskommelse enligt förhandlingsprotokoll daterat 22 februari 2017 

träffat avtal om ny reglering av beredskap som gäller fr o m 1 november 2017. För ny 

lydelse av 4:3, 4:3:1 och ny bestämmelse 4:4 som ersätter 4:3:3 och gäller från och med 

1 november 2017, se bilaga 7.)  

4:3:1 Allmänt   
Med obekväm tid avses all tid utom den som infaller kl 7 - 18 helgfri måndag - fredag. 

Om flextid tillämpas vid företaget betraktas inte tid inom flextidsramen som obekväm.   

Med chefer kan överenskommelse träffas om att ersättning utges i annan ordning.   

Meddelande om arbete på obekväm tid eller beredskap bör lämnas till medarbetaren 

senast fjorton dagar i förväg.   

Ersättning för obekväm arbetstid eller beredskapsersättning utges inte samtidigt som 

övertidsersättning.   



 

 

4:3:2 Obekväm arbetstid   
Obekväm arbetstid ersätts per timme med:   

Förläggningstidpunkt   Ersättning per timme  

måndag-fredag kl 18-24   Månadslönen  

600  

måndag-lördag kl 00-07   Månadslönen  

400  

från kl 07 lördag till kl 24 söndag   Månadslönen  

300  

från kl 07 Trettondagen, Kristi 

Himmelsfärdsdag, 1 maj, Alla 

helgons dag och Nationaldagen till 

kl 00 första vardagen efter varje 

helg  

Månadslönen  

300  

från kl 18 på Skärtorsdagen samt 

från kl 07 på pingst-, midsommar-, 

jul- och nyårsafton till kl 00 första 

vardagen efter varje helg   

Månadslönen  

150  

Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön.   

4:3:3 Beredskap  
Med beredskap avses den tid då medarbetaren ska vara anträffbar för att inom 

föreskriven tid infinna sig på arbetsplatsen.   

Beredskap ska fördelas så att den inte oskäligt belastar enskild anställd och ersätts med:   

Förläggningstidpunkt   Ersättning per timme  

måndag kl 00 - fredag kl 18  Månadslönen  

1400  

fredag kl 18 - lördag kl 07, från kl 

18 dagen före till kl 07 

Trettondagen, 1 maj, Kristi 

Himmelsfärdsdag, Alla Helgons 

dag och Nationaldagen  

Månadslönen  

900  

från kl 07 lördag till kl 24 söndag 

samt från kl 07 Trettondagen, 1 

maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Alla 

Helgons dag och Nationaldagen till 

kl 00 första vardagen efter 

respektive helg   

Månadslönen  

600  



 

 

från kl 18 på Skärtorsdagen samt 

från kl 07 på pingst-, midsommar-, 

jul-, och nyårsafton till kl 00 första 

vardagen efter respektive helg   

Månadslönen  

350  

Anm. Månadslönen i förekommande fall uppräknad till heltidslön.   

Vid påkallad inställelse utges övertidsersättning för arbetad tid, dock för minst tre 

timmar. Vid sådan inställelse utges även reskostnadsersättning.    

  

5 Semester   

5:1 Lön under semester   
Lön under semester är aktuell månadslön. Därutöver utges semestertillägg med 0,8 % 

av månadslönen per semesterdag (för intermittent deltidsarbetande beräknat på antalet 

bruttodagar se 5:5) Semestertillägget utbetalas senast månaden efter semestern.   

När anställningen upphör utbetalas resterande tillägg tillsammans med slutlönen.   

För rörlig lön (se 2:1) utges semesterlön med 0,5 % av det utbetalda beloppet gånger 

antalet semesterdagar (även obetalda). Sådan semesterlön utbetalas senast en månad 

efter intjänandeårets utgång. Semesterlönegrundande belopp beräknas med hänsyn till 

semesterlönegrundande frånvaro enligt semesterlagen.   

Övertids-, mertids- och restidsersättning inkluderar semesterlön.   

Vid sammanfallande intjänade- och semesterår gäller att om sådana rörliga lönedelar 

utgör en stor del av inkomsten ska ett á contobelopp som motsvarar den beräknade 

semesterlönen utbetalas i samband med semestern och avräkning ske vid ovan nämnda 

tidpunkt.  

5:2 Avräkning vid sammanfallande intjänande- och semesterår  
När intjänandeår och semesterår sammanfaller ska erhållen semesterlön betraktas som à-

contoutbetalning och avräknas från såväl semesterersättning som lön. Medarbetare som 

erhållit fler betalda semesterdagar än intjänade ska återbetala för mycket utbetald 

semesterlön/tillägg. Motsvarande lönekorrigering görs om sysselsättningsgraden ändrats 

under semesteråret.   

Löneavräkning ska inte göras vid anställningens upphörande om det sker på grund av:   

1) medarbetarens sjukdom eller   

2) medarbetare som frånträder sin anställning under förhållanden som avses i 4 § tredje 

stycket första meningen i lagen om anställningsskydd eller   

3) uppsägning från arbetsgivarens sida, som beror på förhållande som inte hänför sig till 

medarbetaren personligen.   

Anmärkning   

Det är viktigt att arbetsgivaren är tydlig med vilket intjänande- och semesterår som 

tillämpas.  



 

 

5:3 Ändrad sysselsättningsgrad   
Om medarbetaren under intjänandeåret haft annan sysselsättningsgrad än då semestern 

tas ut ska månadslönen vid semestern proportioneras med hänsyn till detta. Detta gäller 

även vid uttag av sparade semesterdagar.   

5:4 Semester för nyanställda m fl   
Om den intjänade semestern inte räcker till full semester kan medarbetaren och 

arbetsgivaren komma överens om ledighet utan löneavdrag. Sådan överenskommelse 

ska vara skriftlig.   

Om anställningen upphör inom fem år görs avdrag på innestående lön och/eller 

semesterersättning som för tjänstledighet räknat på den lön som gällde vid ledigheten.   

Avdrag ska ej ske om anställningen upphör på grund av arbetsbrist, sjukdom eller hävs 

av medarbetaren enligt 4 § Lagen om anställningsskydd.   

Om medarbetaren fått ut mer semester än som tjänats in och överenskommelse enligt 

ovan inte träffats, gäller § 29 a semesterlagen.   

5:7 Outtagen semester   
Outtagen semester som finns kvar när anställningen upphör ersätts  med 5,4% av den 

aktuella månadslönen per semesterdag.  

  

  



 

 

Bilaga 2   

Arbetstidsavtal   

§ 1 Avtalets omfattning  

Mom 1  

Detta avtal omfattar samtliga medarbetare anställda hos arbetsgivare anslutna till 

IT&Telekomföretagen inom Almega, avtalsområde IT. Detta avtal ersätter 

arbetstidslagen i sin helhet. Vid avvikelse från reglerna om dygnsvila får inte 

kompensationsledighet alternativt annat lämpligt skydd enbart ersättas med pengar.  

Mom 2  

Bestämmelserna i §§ 2-5 gäller ej beträffande   

a) medarbetare i företagsledande ställning  

b) arbete som medarbetaren utför i sitt hem eller eljest under sådana förhållanden att det 

ej kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över hur arbetet är anordnat.  

Mom 3  

Arbetsgivare och medarbetare som träffar överenskommelse om att rätten till särskild 

övertidskompensation ska ersättas med längre semester eller kompenseras på annat sätt 

enligt 4:1:3 i avtalet om anställningsvillkor för avtalsområde IT kan träffa 

överenskommelse om att medarbetaren ska vara undantagen från bestämmelserna i §§ 2-

5.  

Anmärkning till mom 2 och 3:  

Enligt mom 2 och 3 ovan omfattas vissa medarbetare inte av bestämmelserna i §§ 2-5.  

Vissa medarbetare som är undantagna från bestämmelserna i §§ 2-5 har enligt hittills 

gällande praxis också haft en viss frihet i fråga om förläggningen av sin arbetstid. 

Denna frihet påverkas inte genom det nu träffade avtalet.  

§ 2 Ordinarie arbetstid  

Mom 1  

Den ordinarie arbetstiden får ej överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt per 

en begränsningsperiod om fyra veckor. Om företagets redovisning är så ordnad får dock 

som begränsningsperiod i stället tillämpas kalendermånad.  

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får högst uppgå till 48 

timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om 6 månader. Vid beräkning av den 

sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro, under tid då medarbetaren 

annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid.  

I den sammanlagda arbetstiden om 48 timmar ingår ordinarie arbetstid, mertid, allmän 

övertid, ytterligare övertid, jourtid och nödfallsövertid.   



 

 

För arbetstagare, som fullgjort nödfallsövertid, får den sammanlagda arbetstiden under 

varje period om 7 dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en 

beräkningsperiod om 12 månader.  

För medarbetare i intermittent treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden ej överstiga 38 

timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år.  

För underjordsarbete och kontinuerligt treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden ej 

överstiga 36 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år.  

Anmärkning:  

Treskiftsarbete kan bedrivas med tre eller flera skiftlag.   

Mom 3  

3.1 Dygns- och nattvila  

Medarbetaren ska beredas minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje 

period om 24 timmar (dygnsvila).   

I dygnsvilan ska tiden mellan klockan 00.00 och 05.00 ingå 

Vad gäller tiden mellan 00.00 och 05.00 får avvikelser göras om arbetet, med hänsyn till 

dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas under 

denna tid.  

3.2 Avvikelser dygnsvila  

avvikelse från dygnsvilan göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt 

förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. En sådan avvikelse från 

dygnsvilan förutsätter att medarbetaren ges motsvarande förlängd viloperiod, d v s 

timme per timme, svarande mot avbrottet. Den motsvarande förlängda viloperioden ska 

om möjligt läggas i anslutning till det arbetspass som avbrutit viloperioden. Om detta av 

objektiva skäl inte är möjligt ska kompensationsledigheten läggas ut inom 7 dagar från 

det att dygnsvilan avbrutits.  

Avvikelse från dygnsvila får även ske i samband med beredskap  

I de fall kompensationsledighet förläggs till ordinarie arbetstid ska löneavdrag inte 

göras.  

Anmärkning  

Parterna noterar att 24-timmarsperioden kan omfatta vilken period som helst under 

kalenderdygnet. Perioden ska efter fastställande läggas ut efter ett fast system och 

tillämpas konsekvent. Byte av period kan ske vid omläggning av scheman m m.    

3.3 Veckovila   

Medarbetare ska ha minst 36 timmar sammanhängande ledighet under varje period om 7 

dagar (veckovila). Medarbetaren ska anses ha veckovila under frånvaro för semester, 

tjänstledighet och kompensationsledighet för övertid samt under helgdagar och fridagar 

etc.   



 

 

Avvikelse får göras tillfälligtvis, under förutsättning att medarbetaren ges 24 timmars 

sammanhängande ledighet i samband med nästkommande veckovila. Denna 

kompenserande vila utgör betald ledighet.  

Till veckovilan räknas inte beredskap.  

Anmärkning  

7-dagarsperioden ska läggas ut enligt ett fast system. Byte av period kan ske vid 

omläggning av scheman m m.      

3.5 Nattarbetande  

Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar inte överstiga 

åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Vid 

genomsnittsberäkningen ska räknas av från beräkningsperioden tjugofyra timmar för 

varje påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrånvaro under tid då 

medarbetaren annars skulle ha arbetat ska likställas med fullgjord arbetstid.  

Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental 

ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugofyra 

timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om det föranleds 

av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, under 

förutsättning att medarbetaren ges motsvarande kompensationsledighet.  

Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass under 

natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt. 

Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6.  

3.6 Raster och pauser   

Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka medarbetaren inte 

är skyldig att stanna kvar på arbetsstället.  

Arbetsgivaren ska på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som 

omständigheterna medger.  

ska rasterna förläggas så, att medarbetaren inte utför arbete mer än fem timmar i följd. 

Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hänsyn till 

arbetsförhållandena.  

Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvändigt med 

hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller annan händelse 

som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsuppehåll räknas in i 

arbetstiden.  

Arbetsgivaren ska ordna arbetet så att medarbetaren kan ta de pauser som behövs utöver 

rasterna.  

Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. 

Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning så 

noga som omständigheterna medger.  

Pauser räknas in i arbetstiden.  



 

 

§ 3 Övertid  

Mom 1  

Med övertidsarbete avses i detta avtal arbete som medarbetaren har utfört utöver den för 

denne gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd om   

• övertidsarbete har beordrats på förhand eller   

• där beordrande på förhand ej kunnat ske, övertidsarbetet har godkänts i efterhand av 

arbetsgivaren.  

   

Tid som åtgår för att utföra för medarbetarens befattning nödvändiga och normalt 

förekommande förberedelse- och avslutningsarbeten upptas inte som övertid enligt mom 

2 nedan.  

Vid beräkning av fullgjord övertid medtas endast fulla halvtimmar.  

Om övertidsarbetet har utförts såväl före som efter den ordinarie arbetstiden viss dag, 

ska de båda övertidsperioderna sammanräknas.  

Anmärkning:  

Beträffande deltidsanställda medarbetare ska arbete som ersätts enligt 4:1:2 i avtalet 

anställningsvillkor i IT-företag avräknas från övertidsutrymmet i mom 2 nedan.  

Mom 2  

När särskilda skäl föreligger får allmän övertid uttas med högst 200 timmar per 

kalenderår.  

Mom 3  

Allmän övertid får tas ut med högst 48 timmar under en period av fyra veckor eller 50 

timmar under en kalendermånad. Dessa timtal får endast överskridas om synnerliga skäl 

föreligger, t ex när det är nödvändigt för att ett arbete som inte kan avbrytas utan 

avsevärda olägenheter för verksamheten, ska kunna slutföras.  

  

Mom 4  

Allmän övertid, oavsett kompensationsform, ska avräknas från övertidsutrymmet enligt 

mom 2 ovan. Om övertiden ersätts med ledig tid (kompensationsledighet) enligt 4:1:1 i 

avtalet anställningsvillkor i IT-företag återförs det antal ”övertidstimmar” som har 

kompenserats genom ledigheten till övertidsutrymmet enligt mom 2 ovan.  

Exempel: En medarbetare utför övertidsarbete en vardagkväll under fyra timmar. Dessa 

övertidstimmar avräknas från övertidsutrymmet enligt mom 2. Överenskommelse träffas 

om att medarbetaren ska kompenseras med ledig tid (kompensationsledighet) under sex 

timmar (fyra övertidstimmar x 1,5 tim = sex kompensationsledighetstimmar). När 

kompensationsledigheten har uttagits tillförs övertidsutrymmet enligt mom 2 de fyra 

övertidstimmarna som har kompenserats genom ledigheten.   

Under kalenderåret får högst 100 timmar på detta sätt återföras till övertidsutrymmet  



 

 

Mom 7  

Har natur- eller olyckshändelse eller annan därmed jämförlig omständighet, som ej 

kunnat förutses, vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhängande fara för sådant 

avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, ska övertid som fullgjorts med 

anledning därav ej beaktas vid beräkning av övertid enligt mom 2 ovan.  

§ 4 Jourtid  

Mom 1  

Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att medarbetaren står till 

arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att när behov uppkommer utföra arbete, får 

jourtid tas ut härför med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar 

under en kalendermånad. Som jourtid anses inte tid under vilken medarbetaren utför 

arbete för arbetsgivarens räkning.  

§ 5 Anteckning av övertid och jourtid  
Arbetsgivaren ska föra de anteckningar som erfordras för beräkning av övertid enligt § 3 

och jourtid enligt § 4. Medarbetaren eller central representant för tjänstemannaförbundet 

har rätt att ta del av dessa anteckningar.  

  



 

 

 

Bilaga 7  

Ersättning för obekväm arbetstid och beredskap 

(fr o m 1 november 2017)  

4:3, 4:3:1 och 4:4 (med undermoment) nedan ersätter nuvarande regler i 4:3, 4:3:1 och 

4:3:3 som fr o m 1 november 2017 får följande lydelse.    

4:3 Ersättning för obekväm arbetstid   

4:3:1 Allmänt  
Med obekväm tid avses all tid utom den som infaller kl 7 - 18 helgfri måndag – fredag. 

Om flextid tillämpas vid företaget betraktas inte tid inom flextidsramen som obekväm.  

Med chefer kan överenskommelse träffas om att ersättning utges i annan ordning.  

Meddelande om arbete på obekväm tid bör lämnas till medarbetaren senast fjorton dagar 

i förväg.  

Ersättning för obekväm arbetstid utges inte samtidigt som övertidsersättning.  

4:4 Beredskap   

4:4:1 Definition  
Med beredskap avses tid då medarbetaren inte har arbetsskyldighet men  

4:4:3 Beredskapstjänst  
Beredskapstjänst A innebär att medarbetaren via ett mobilt verktyg eller liknande ska 

vara anträffbar för att inställa sig i arbete. Beredskapstjänst A kräver inte att 

tjänstemannen behöver inställa sig på någon angiven plats.   

Beredskapstjänst B innebär att medarbetaren ska inställa sig på arbetsstället eller av 

arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete.  

Beredskapstjänst C innebär att medarbetaren ska inställa sig i hemmet för att utföra 

arbete.   

Anmärkning 1  

För de fall arbetsgivaren vill tillämpa Beredskapstjänst C, men medarbetaren inte anser 

att hemmet är en önskvärd arbetsplats ska inställelse i arbete ske på arbetsstället eller 

på annan angiven plats. Ersättning utgår dock enligt Beredskapstjänst C.  

Anmärkning 2  

Vid beredskapstjänst ska arbetsgivaren ta hänsyn till skäliga inställelsetider med 

beaktande av medarbetarens typ av beredskap samt andra praktiska och objektiva 

relevanta förutsättningar. En (1) timme för inställelsetid vid Beredskapstjänst B 

respektive dagtid vid Beredskapstjänst C kan tjäna som utgångspunkt. Inställelsetid kan 

vara både kortare och längre.  

4:4:4 Schema  
Beredskap ska schemaläggas så att den inte oskäligt belastar enskild medarbetare. 

Schema bör upprättas och kommuniceras i god tid.  



 

 

Ändringar av schemaläggning meddelas senast två veckor i förväg. Tillfälliga avvikelser 

som inte kunnat förutses vid schemaläggning räknas inte som en schemaändring.    

Anmärkning 1  

Med oskäligt belastar avses som exempel att beredskap inte ska schemaläggas på för få 

medarbetare eller att beredskap schemaläggs i flera beredskapspass under samma dygn 

utan samband med ordinarie arbetstid.  

4:4:5 Beredskapsersättning  
ersätts Beredskapstjänst A, B respektive C enligt följande:  

Förläggningstidpunkt  Ersättning per timme  

  A  B  C   

Måndag kl 00 – Fredag kl 18  Månadslön  

1750  

Månadslön  

1400  

Månadslön  

1650  

       

Fredag kl 18 - Lördag kl 07, 

samt från kl 18 dagen före till 
kl 07 Trettondagen, 1 maj,  

Kristi Himmelsfärdsdag, Alla  

Helgons dag och  

Nationaldagen  

Månadslön  

1100  

  

Månadslön  

900  

  

Månadslön  

1050  

  

Lördag kl 07 – Söndag kl 24 

samt från kl 07 Trettondagen,  

1 maj, Kristi  

Himmelsfärdsdag, Alla  

Helgons dag och  

Nationaldagen till kl 00 första 

vardagen efter respektive 

Helg  

Månadslön  

750  

  

Månadslön  

600  

  

Månadslön  

700  

  

Från kl 18 på Skärtorsdagen 

samt från kl 07 på pingst-, 

midsommar-, jul-, och 

nyårsafton till kl 00 första 

vardagen efter respektive helg  

Månadslön  

450  

  

Månadslön  

350  

  

Månadslön  

400  

  

  

För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvarar heltidslön.   

  

Ersättning för att medarbetaren har beredskap betalas per pass för lägst 1 timme 

avseende Beredskapstjänst A, 4 timmar för Beredskapstjänst B och 2 timmar för 

Beredskapstjänst C, i förekommande fall minskad med den tid som tjänstemannen har 

fått ersättning för vid beordrad inställelse i arbete enligt 4:4:6 nedan.    



 

 

4:4:6 Ersättning för arbetad tid under beredskapstjänst  
ersätts arbetad tid enligt följande:  

Vid beordrad inställelse i arbete betalas övertidsersättning för faktiskt arbetad tid dock;   

1. minst 30 minuter vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst A,    

2. minst för 3 timmar vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst B respektive,  

3. minst för 2 timmar vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst C.  

  

Medarbetare som har Beredskapstjänst B, men utför arbete enligt Beredskapstjänst A, 

ska ersättas för minst en timme.  

För deltidsanställda ska lönen räknas upp så att den motsvarar heltidslön.  

  

Ersättning för resekostnader i anslutning till Beredskapstjänst B betalas ut.  

4:4:7 Enskild överenskommelse  
Arbetsgivaren och en enskild medarbetare kan komma överens om att reglerna om 

ersättning enligt ovan inte ska gälla utan att medarbetaren i stället ska få skälig 

ersättning på annat sätt. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig och bör innehålla 

uppgift om den ersättning som erhålls istället för ersättning för beredskapstjänst.  

Överenskommelsen gäller tillsvidare och kan revideras vid nästa lönerevision.   

Den part som vill att en enskild överenskommelse ska upphöra ska underrätta den andra 

parten senast två månader dessförinnan.   

Anmärkning 2  

När en enskild överenskommelse upphör betalas inte längre den avtalade ersättning 

eller annan kompensation som överenskommits. Ersättning utgår istället enligt 

kollektivavtalets huvudregel.   

  



 

 

Försäkringar 

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en arbetsskade- och livförsäkring i enlighet med 

gällande nationella kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv.  
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