
 

Villkor inlämnade till Arbetsmiljöverket enligt 9 a § Lag (1999:678) om utstat-

ionering av arbetstagare för:  

 

Fastigheter 

 

Avtal mellan Almega och Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Unionen och Seko 

 

 

§ 4 Arbetstid  

4.1 Omfattning  

4.1.1 Tillämpningsområde  

Denna paragraf gäller samtliga arbetstagare inom branschområdet med nedan an-

givna undantag.  

4.1.2 Undantag  

För arbetstagare i företagsledande ställning gäller inte bestämmelserna i.4.2–4.4  

Motsvarande gäller arbetstagare som utför arbete under sådana förhållanden att 

det inte kan vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är anordnat.  

4.1.3 Överenskomna undantag  

Arbetstagare som träffar överenskommelse om att rätten till övertidskompensation 

ska ersättas med fem dagars semester och/eller högre lön 5.1.1–5.1.2 kan träffa 

överenskommelse om att de ska vara undantagna från bestämmelserna i 4.2–4.4. 

Dessa arbetstagare är dock inte undantagna från bestämmelserna i mom 4.2.5–

4.2.7.  

4.2 Ordinarie arbetstid  

4.2.1 Längd och begränsningsperiod  

Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri 

vecka under en begränsningsperiod om fyra veckor.  

Med egentlig arbetstid avses tid då arbetstagaren utför arbete för arbetsgivarens räk-

ning samt tid för uppehåll i arbetet som understiger 30 minuter.  



 

 

4.2.2Helgdagsledighet och arbete på helgdagar  

Arbetstagare är med bibehållen lön fri från ordinarie arbete på nyårs-, påsk-, pingst-

, midsommar- och julafton samt alla helgdagar.  

4.2.4 Arbetstidens förläggning  

Vid tillämpningen av 4.2 ska hänsyn tas till såväl verksamhetens behov som till ar-

betstagarens behov och önskemål. Inriktningen ska vara att så långt det är möjligt 

beakta att arbetstagaren har möjlighet att förena arbete med familjeliv och socialt 

liv i övrigt.  

4.2.5 Sammanlagd arbetstid  

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

48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 6 månader. Vid be-

räkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjukfrånvaro likstäl-

las med fullgjord arbetstid. I den sammanlagda arbetstiden om 48 timmar ingår or-

dinarie arbetstid, jourtid, mertid och övertid. Beredskapstid ingår inte.  

4.2.6 Dygnsvila och nattvila  

Om de lokala parterna inte enas om annat ska varje arbetstagare ges minst 11 tim-

mars sammanhängande viloperiod per 24-timmarsperiod, beräknad från arbetspas-

sets början enligt arbetstagarens gällande arbetstidsschema.  

I dygnsvilan ska tiden mellan klockan 00.00 och 05.00 ingå, såvida arbetsgiva-

ren och den lokala arbetstagarparten inte kommer överens om annat.  

Vad gäller tiden mellan klockan 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.  

Avvikelse från bestämmelserna i första stycket får göras om det föranleds av något 

särskilt förhållande som exempelvis nödvändigt övertidsarbete. Vid sådan avvikelse 

ska arbetstagaren ges motsvarande förlängd viloperiod vid nästkommande arbets-

pass.  

Om motsvarande förlängd viloperiod av särskilda skäl inte kan läggas ut enligt 

föregående stycke ska arbetstagaren ges motsvarande förlängda viloperioder 

inom sju kalenderdagar.  

I det fall arbetstagare inte erhållit 11 timmars sammanhängande dygnsvila och 

övertidsarbete utförts under minst 3 timmar mellan klockan 00.00 och 05.00 ska 

arbetstagaren därefter beredas 6 timmars sammanhängande/ sammanlagd vila un-

der innevarande 24-timmarsperiod /nästkommande arbetspass. Infaller denna vila 

helt eller delvis under tid som annars utgör ordinarie arbetstid görs inget löneav-

drag.   

I de fall ovanstående av särskilda skäl inte är möjligt kan kompensationsledighet 

utgå på annat sätt exempelvis genom att läggas i en därför inrättad tidbank. Sådan 



 

 

kompensationsledighet ska inom två månader förläggas till ordinarie arbetstid utan 

att löneavdrag görs.  

Arbetstagare är skyldig att på det sätt arbetsgivaren anvisar rapportera eventuella 

avbrott i dygnsvilan.  

4.2.7 Veckovila  

Arbetstagare ska ha minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period 

om sju dagar. Efter lokal överenskommelse kan bestämmas att veckovilan istället 

beräknas som ett genomsnitt under en fjortondagarsperiod.  

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis om det föranleds av något sär-

skilt förhållande som inte kunnat förutses av arbetsgivaren. Även annan avvikelse 

från första stycket får göras efter lokal överenskommelse under förutsättning att 

arbetstagaren ges motsvarande kompensationsledighet eller bereds annat lämpligt 

skydd.  

4.2.8 Anteckning av övertid och mertid  

Arbetsgivaren ska föra de anteckningar som krävs för beräkning av övertid enligt 

4.3 och mertid enligt 5.4. Arbetstagaren, den lokala arbetstagarparten eller den cen-

trala arbetstagarparten har rätt att ta del av dessa anteckningar  

 

4.3 Övertid  

4.3.1 Övertidsarbete  

Med övertidsarbete avses arbete som har utförts utöver den ordinarie dagliga arbets-

tiden för arbetstagaren om  

- övertidsarbetet har beordrats på förhand eller  

- övertidsarbetet har godkänts i efterhand av arbetsgivaren.  

Tid som går åt för att utföra förberedelse- och avslutningsarbeten som är nödvän-

diga och normalt förekommande för arbetstagarens befattning tas inte upp som 

övertid enligt 4.3.2.  

För tjänstgöring på allmän övertid bör i första hand anlitas arbetstagare som fri-

villigt åtar sig sådan tjänstgöring. Vid begäran om övertidsarbete ska arbetsgiva-

ren – om framställning om befrielse görs i samband med begäran om övertid - 

samråda med berörd arbetstagare och pröva dennes skäl att befrias från övertids-

arbete.  

Anmärkning  

Beträffande deltidsanställda arbetstagare ska arbete som ersätts enligt 5.4.1 i detta 

avtal räknas av från övertidsutrymmet i 4.3.2 nedan.  

  



 

 

4.3.2 Allmän övertid  

När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 150 timmar per 

kalenderår.  

4.3.3 Övertidsgräns  

När allmän övertid tas ut får den totala arbetstiden, inklusive ordinarie arbets-

tid, inte överstiga 48 timmar i genomsnitt per vecka under den begränsningspe-

riod som gäller för arbetstagaren enligt 4.2.1 och 4.2.3.  

4.3.4 Återföring av övertid  

Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt 5.2 i detta avtal åter-

förs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 4.3.2 ovan.  

Exempel  

En arbetstagare utför övertidsarbete en vardagskväll under 4 timmar. Dessa över-

tidstimmar räknas av från övertidsutrymmet enligt 4.3.2.  

Överenskommelse träffas om att arbetstagaren ska kompenseras med ledig tid 

(kompensationsledighet) under 6 timmar (4 timmar x 1,5 tim = 6 timmar kompen-

sationsledighet).  

När kompensationsledigheten har tagits ut tillförs övertidsutrymmet enligt 4.3.2 de 

4 övertidstimmarna som har kompenserats genom ledigheten.  

Under kalenderåret får högst 75 timmar på detta sätt återföras till över-

tidsutrymmet,  

Beträffande giltighetstid, se 4.4.1.  

 

4.3.5 Extra övertid  

Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra övertid tas ut 

under kalenderåret enligt följande:  

- högst 75 timmar efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala 

arbetstagarparten  

Beträffande giltighetstid, se 4.4.1.  

4.3.6 Nödfall  

Om en natur- eller olyckshändelse eller någon annan därmed jämförlig omständig-

het, som inte kunnat förutses, vållat avbrott i verksamheten eller medfört överhäng-

ande fara för sådant avbrott eller skada på liv, hälsa eller egendom, ska övertid som 

fullgjorts med anledning därav inte beaktas vid beräkning av övertid enligt 4.3.2 

och 4.3.3 ovan.  



 

 

§ 5  Övertidskompensation  

5.1 Rätten till övertidskompensation  

Arbetstagare har rätt till övertidskompensation enligt 5.3 om inte någon annan över-

enskommelse har träffats enligt 5.1.1 – 5.1.2.  

5.1.1 Överenskommelse med vissa arbetstagare  

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att kompensation för 

övertidsarbete ska ges genom att arbetstagaren i stället får fem extra semesterdagar 

utöver lagstadgad semester och att förekomsten av övertidsarbete beaktas när lö-

nen fastställs.  

Sådana överenskommelser ska gälla arbetstagare i chefsställning och arbetsta-

gare vars arbetstid är svår att kontrollera eller som har frihet att välja förlägg-

ning av sin arbetstid, eller annan arbetstagare om särskilda skäl föreligger.  

Anmärkning:  

Vid utvecklingssamtalet ska arbetstagarens totala arbetstid diskuteras. Om tjänste-

mannen upplever hälsoproblem som tydligt kan kopplas till arbetets omfattning, bör 

tjänstemannen erbjudas hälsoundersökning.  

  

5.1.2 Skriftlig överenskommelse. Giltighetstid  

Överenskommelser enligt 5.1.1 ska vara skriftliga. De gäller ett semesterår i taget 

och kan revideras i samband med lönerevision.  

5.2 Förutsättningar för övertidskompensation  

5.2.1 Definition av övertidsarbete  

Med övertidsarbete som ger rätt till övertidskompensation avses arbete som ut-

förs utöver den ordinarie dagliga arbetstid som gäller för arbetstagaren om 

övertidsarbetet   

- har beordrats på förhand eller  

- har godkänts i efterhand av arbetsgivaren.  

Beträffande deltidsarbete se 5.4.  

5.2.2 Övertidsarbete som inte ansluter till ordinarie arbetstid  

Om en arbetstagare utför övertidsarbete på tid som inte ligger direkt i anslut-

ning till den ordinarie arbetstiden, ges övertidskompensation för minst tre tim-

mars övertidsarbete. Detta gäller dock inte om endast ett uppehåll i arbetet om 

högst 30 minuter skiljer övertidsarbetet från den ordinarie arbetstiden.  

  



 

 

5.2.3 Reskostnader vid övertidsarbete  

Om arbetstagaren inställer sig för övertidsarbete som inte ligger i direkt anslut-

ning till den ordinarie arbetstiden och det uppstår reskostnader, ska arbetsgivaren 

ersätta dessa. Detta gäller även i de fall överenskommelse träffats enligt 5.1.1.  

5.3 Kompensation för övertid  

5.3.1 Pengar – ledighet  

Övertidsarbete kompenseras med antingen pengar (övertidsersättning) eller ledig tid 

(kompensationsledighet). Kompensationsledighet ges om arbetstagaren så önskar 

och arbetsgivaren efter samråd med arbetstagaren finner att så kan ske utan olägen-

het för verksamheten vid företaget.  

Vid samrådet bör arbetsgivaren så långt det är möjligt beakta arbetstagarens önske-

mål om när kompensationsledigheten ska tas ut.  

5.3.2 Ersättningens storlek  

Övertidsersättning per timme ges enligt följande.  

  Övertidsarbete kl 06-20 helgfria måndagar-fredagar  

 månadslönen        94  eller efter överenskommelse  kompensationsledighet 

med 1 ½ timme för varje  övertidstimme  Övertidsarbete på annan tid  

  månadslönen  

         72  

 eller efter överenskommelse kompensationsledighet med 2 timmar för varje över-

tidstimme.  

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen.  

Övertidsarbete på arbetstagarens arbetsfria vardagar jämställs med övertidsarbete på 

annan tid. Detsamma gäller övertidsarbete på midsommar-, jul- och nyårsafton.  

5.4 Överskjutande timmar vid deltid (mertid)  

5.4.1 Ersättning för mertid  

Om en deltidsanställd har utfört arbete utöver den ordinarie dagliga arbets-

tid som gäller för deltidsanställningen, betalas ersättning per överskjutande 

timme med  

  månadslönen  

  3,5 x veckoarbetstiden  

  



 

 

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen.  

Med veckoarbetstid avses den deltidsanställdes arbetstid per helgfri vecka, räknat i 

genomsnitt under fyra veckor.  

Tjänstgöring på mertid anses som ordinarie arbetstid.  

5.4.2 Allmän mertid  

När det finns särskilda behov får allmän mertid inklusive mertidsarbete enligt 5.4.3 

tas ut med högst 200 timmar per kalenderår.  

5.4.3 Övertidskompensation vid mertidsarbete  

En deltidsanställd har rätt till övertidskompensation om mertidsarbetet pågår före 

eller efter de klockslag som gäller för den ordinarie dagliga arbetstiden för en hel-

tidsanställd i motsvarande befattning vid företaget.  

Vid beräkning av ersättning enligt 5.3.2 ska lönen räknas upp så att den motsvarar 

heltidslön.  

§ 6 Beredskap  

6.1 Definition  

Med beredskap avses tid då tjänstemannen inte har arbetsskyldighet men måste vara 

anträffbar för att kunna utföra arbete när det uppstår ett behov.  

6.3 Beredskapstjänst  

Beredskapstjänst A innebär att tjänstemannen 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 tjänstemannen ska inställa sig på arbetsstället eller 

av arbetsgivaren annan angiven plats för att utföra arbete.  

Beredskapstjänst C innebär att tjänstemannen ska inställa sig i hemmet för att ut-

föra arbete.   

  

Anmärkning 1  

För de fall arbetsgivaren vill tillämpa Beredskapstjänst C, men tjänstemannen inte 

anser att hemmet är en önskvärd arbetsplats ska inställelse i arbete ske på arbets-

stället 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 tjänstemannens typ av beredskap samt andra praktiska och objektiva 



 

 

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

spektive dagtid vid Beredskapstjänst C kan tjäna som utgångspunkt. Inställelsetid 

kan vara både kortare och längre.  

  

6.4 Schema  

Beredskap ska schemaläggas så att den inte oskäligt belastar enskild tjänsteman. 

Schema bör upprättas och kommuniceras i god tid. 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 tjänstemän eller att beredskap schemaläggs i flera beredskapspass under 

samma dygn utan samband med ordinarie arbetstid.  

  

6.5 Avvikelse från arbetstidslagen   

I anslutning till arbetstidslagens bestämmelser avseende övertid, dygns- och vecko-

vila gäller följande för arbetstagare som har att utföra beredskapstjänst.  

- Övertid får uttas med 75 timmar under en månad, då beredskapstjänst utförs.  

- Arbetstagare med beredskapstjänst under lördag-söndag ska vara garanterad 

60 timmars sammanhängande ledighet under en fjortondagarsperiod.  

  

  

6.6 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  

  

Månads-

lön  

1650  

  



 

 

fredag kl 18 - lördag kl 07, 
samt från kl 18 dagen före till 

kl 07 Trettondagen, 1 maj, 
Kristi  

Himmelsfärdsdag,1 maj, Alla  

Helgons dag och Nationaldagen  

Månadslön  

1100  

  

Månadslön  

900  

  

Månads-

lön  

1050  

  

lördag kl 07 – söndag kl 24 

samt från kl 07 Trettondagen, 

1 maj, Kristi Himmelsfärds-

dag, Alla Helgons dag och 

Nationaldagen till kl 00 första 

vardagen efter respektive helg  

Månadslön  

750  

  

Månadslön  

600  

  

Månads-

lön  

700  

  

från kl 18 på Skärtorsdagen samt 

från kl 07 på pingst-, midsom-

mar-, jul-, och nyårsafton till kl 

00 första-vardagen efter respek-

tive helg  

Månadslön  

450  

  

Månadslön  

350  

  

Månads-

lön  

400  

  

  

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

ning för att tjänstemannen har beredskap betalas per pass för lägst 1 timme avse-

ende Beredskapstjänst A, 4 timmar för Beredskapstjänst B och 2 timmar för Be-

redskapstjänst C, i förekommande fall minskad med den tid som tjänstemannen 

har fått ersättning för vid beordrad inställelse i arbete enligt 6.7 nedan.    

  

6.7 Ersättning för arbetad tid under beredskapstjänst  

timme 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 tre timmar vid utfört arbete enligt Beredskapstjänst B respektive,  

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

  

Tjänsteman 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.  

  

6.8 Enskild överenskommelse  

Arbetsgivaren och en enskild tjänsteman kan komma överens om att reglerna om 

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

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

nehålla uppgift om den ersättning som erhålls istället för ersättning för bered-

skapstjänst.  

  

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 ersätt-

ning eller annan kompensation som överenskommits. Ersättning utgår istället en-

ligt kollektivavtalets huvudregel.  

  

§ 7  Förskjuten arbetstid  

7.1 Förskjuten arbetstid  

Med förskjuten arbetstid avses den del av arbetstagarens ordinarie arbetstid som är 

förlagd till de dagar och mellan de tider som framgår av 7.3.  

7.3 Ersättning för förskjuten arbetstid  

Förskjuten arbetstid ersätts per timme enligt följande:  

måndag-fredag  månadslö-

nen  

från kl 18 till kl 24  

  

     600  

måndag-lördag  månadslö-

nen  



 

 

från kl 00 till kl 07  

  

     400  

lördag-söndag  månadslö-

nen  

från lördag kl 07 till sön-
dag kl 24  

  

     300  

från kl 07 trettondagen, 1 maj,  månadslö-

nen  

Kristi himmelsfärdsdag och 

Alla Helgons dag till kl 00 
första   

vardagen efter respektive helger  

  

     300  

från kl 18 på skärtorsdagen samt   månadslö-

nen  

från kl 07 på påsk-, pingst-,        150   

midsommar-, jul-, nyårsafton och  national-

dagen till kl 00 första  vardagen efter re-

spektive helger  

  

Ersättning för förskjuten arbetstid och övertidsersättning kan inte ges samtidigt.  

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen.  

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

För ordinarie arbete som enligt arbetsgivarens önskemål utläggs på obekväm ar-

betstid utgår ersättning enligt ovan. Om arbetstagaren själv önskar utföra arbetet 

på obekväm arbetstid och särskild överenskommelse träffas härom utgår ej ersätt-

ning för förskjuten arbetstid.  

  

§ 8  Semester  

8.1 Allmänna bestämmelser  

Semesterförmåner utgår enligt gällande lag med följande ändringar och tillägg.  



 

 

8.2 Intjänande, förläggning och korttidsanställningar   

8.2.1 Intjänandeår och semesterår  

Intjänandeåret räknas fr o m den 1 april t o m den 31 mars året därpå.  

Semesteråret är den därpå följande 12-månadersperioden.  

 

Anmärkning   

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

tillämpas.  

  

  

8.2.3 Tidsbegränsad anställning högst tre månader  

Vid tidsbegränsad anställning omfattande högst tre månader har arbetstagare ej 

rätt till semesterledighet. Semesterersättning utgår med 12 % av faktisk lön.  

8.3 Semesterns längd  

8.3.1 Antal semesterdagar  

- 25 semesterdagar enligt semesterlagen  

- 5 semesterdagar utöver lag genom överenskommelse mellan arbetsgivaren och 

arbetstagaren enligt § 5 i detta avtal.  

Med semesterdagar avses både betalda och obetalda semesterdagar.  

8.3.2 Semester för vissa deltidsanställda (intermittent deltidsarbetande)  

För deltidsanställda tjänstemän som arbetar mindre än fem dagar i genomsnitt per 

vecka beräknas antalet nettosemesterdagar enligt följande:  

Antalet arbetsdagar/vecka x antalet semesterdagar enligt 8.3.1  

        5    

  

= Antalet semesterdagar (nettosemesterdagar) som ska förläggas till dagar som en-

ligt arbetstidsschemat skulle ha varit arbetsdagar. Brutet tal vid beräkningen run-

das av till närmast högre dagantal.  

Om arbetstagaren enligt arbetstidsschemat ska arbeta såväl hel som del av dag 

samma vecka, ska den delvis arbetade dagen räknas som hel dag. När semestern 

läggs ut för en sådan arbetstagare går det åt en hel semesterdag även för den dag ar-

betstagaren endast skulle ha arbetat en del av dagen.  

Exempel  



 

 

Arbetstagarens deltid är förlagd Antal nettosemesterdagar till i ge-

nomsnitt följande antal (vid 25 dagars semester) arbetsdagar per vecka  

  4  20  

  3,5  18  

  3  15  

  2,5  13  

  2  10  

  

Om arbetstidsschemat ändras så att ”antalet arbetsdagar per vecka” förändras ska 

antalet outtagna nettosemesterdagar räknas om så att de svarar mot det nya schemat.  

Semestertillägg, semesterersättning respektive löneavdrag (vid obetald semester) 

beräknas med utgångspunkt från antalet semesterdagar enligt 8.3.1.  

8.4 Semesterlön, semesterersättning m.m.  

8.4.1 Semesterlön och semestertillägg  

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semestertillfället och se-

mestertillägg.  

Semestertillägget för varje betald semesterdag är:  

 0,8 % av aktuell månadslön för varje betald semesterdag  

 ett belopp motsvarande nedan angivna procenttal av summan av rörliga lönede-

lar som har betalats ut under året före semesteråret och i vilka semestertillägg 

inte ingår.  

Antal semesterdagar    Procenttal vid semesterårets bör-

jan  

  25    12,00  

  28    13,44  

  30    14,40  

Till summan av den rörliga lönedel som har utbetalats året före semesteråret ska för 

varje kalenderdag (hel eller delvis) med semesterlönegrundande frånvaro läggas en 

genomsnittlig dagsinkomst av den rörliga lönen. Denna genomsnittliga dagsinkomst 

beräknas genom att året före semesteråret utbetald rörlig lönedel divideras med an-

talet anställningsdagar (definierat enligt 7 § semesterlagen) exklusive semesterle-

dighetsdagar och hela kalenderdagar med semesterlönegrundande frånvaro året före 

semesteråret.  

I övertids-, mertids- och restidsersättning ingår semesterlön.  

Anmärkning:  



 

 

Med månadslön avses här den fasta månadslönen och eventuella fasta lönetillägg 

per månad. Med rörlig lönedel avses här t ex provision, tantiem, bonus, premielön, 

skift-, jour- och beredskapsersättning samt ersättning för förskjuten arbetstid eller 

liknande, i den mån den inte räknats in i månadslönen.  

  

8.4.2 Utbetalning av semestertillägg  

Semestertillägget om 0,8 % betalas ut tillsammans med lönen i samband med eller 

närmast efter semestern.  
8.4.3 Semesterersättning  

Ersättning för varje betald semesterdag som inte tagits ut är 4,6 % av den aktuella 

månadslönen samt semestertillägg enligt 8.4.1.  

För sparad semesterdag beräknas semesterersättning som om den sparade dagen ta-

gits ut det semesterår anställningen upphör.  
8.4.4 Avräkning   

När intjänandeår och semesterår sammanfaller ska erhållen semesterlön betrak-

tas som à-contoutbetalning och avräknas från såväl semesterersättning som lön. 

Tjänsteman 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. tjänstemannens sjukdom eller   
2. tjänsteman 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 

tjänstemannen personligen.   

  

  

8.4.5 Obetald semester  

För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag från arbetstagarens aktuella 

månadslön med 4,6 % av månadslönen. Beträffande begreppet månadslön, se 

8.4.1.  

8.5 Semester för nyanställda (förskottssemester)  

Om en nyanställd arbetstagares betalda semesterdagar inte täcker tiden för företa-

gets huvudsemester eller om arbetstagaren i annat fall vill ha längre ledighet än som 

motsvarar antalet semesterdagar, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma över-

ens om att arbetstagaren ska vara tjänstledig eller ledig utan löneavdrag under erfor-

derligt antal dagar. En sådan överenskommelse ska vara skriftlig.  



 

 

Vid ledighet utan löneavdrag gäller följande. Om anställningen upphör inom fem år 

från den dag den började, ska avdrag göras från innestående lön eller semesterer-

sättning enligt samma bestämmelser som vid tjänstledighet men räknas på den lön 

som gällde under ledigheten. Avdrag ska inte göras om anställningen upphört på 

grund av  

1 arbetstagarens sjukdom eller  

2 arbetstagare som frånträder sin anställning under förhållande 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 arbetstagaren personligen.  

För dem som fått fler betalda semesterdagar än de har tjänat in gäller bestämmel-

serna om förskotterad semesterlön i 29a § Semesterlagen, om någon skriftlig 

överenskommelse enligt ovan inte har träffats.  

 

§ 9  Restidsersättning  

9.1 Rätt till restidsersättning  

Arbetstagaren har rätt till restidsersättning enligt 9.2 och 9.3 nedan om inte   

- arbetsgivaren och arbetstagaren har enats om att arbetstagaren ska vara undanta-

gen från bestämmelsen om restidsersättning (gäller endast arbetstagare som inte 

har rätt till särskild kompensation för övertidsarbete).  

- arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att kompensation för 

restid ska utges i annan form. Förekomsten av restid kan t ex beaktas vid fast-

ställande av lönen.  

- arbetstagaren har en befattning som normalt medför tjänsteresor i betydande om-

fattning, t ex resande försäljare, servicetekniker eller liknande. En sådan arbets-

tagare har rätt till restidsersättning endast om arbetsgivaren och arbetstagaren 

har kommit överens om detta.  

9.2 Restid  

Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad tjänste-

resa som går åt för själva resan till bestämmelseorten.  

Restid som faller inom klockslagen för arbetstagarens ordinarie dagliga arbets-

tid räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas därför endast tjänstere-

sor utanför arbetstagarens ordinarie arbetstid.  

Vid beräkning av restid ska endast fulla halvtimmar tas med.  

Om restid föreligger såväl före som efter den ordinarie arbetstiden en viss dag, ska 

de båda tidsperioderna räknas ihop.  



 

 

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan eller under en 

del av resan, ska tiden kl 22.00 - 08.00 inte räknas med.  

Som restid räknas även normal tidsåtgång då arbetstagaren under en tjänste-

resa själv kör bil eller annat fordon, oavsett om detta tillhör arbetsgivaren el-

ler inte.  

Resan ska anses påbörjad och avslutad i enlighet med de bestämmelser som gäller 

för traktamentsberäkning eller motsvarande hos respektive arbetsgivare.  

Anmärkning  

Parterna är överens om att det är av stor vikt att systematiskt granska omfattningen 

och förläggningen av restiden och dess effekter på samtliga i företaget (gäller även 

de som undantagits rätt till restidsersättning enligt 9.1).  

Restiden ska planeras så att den inte oskäligt belastar enskilda tjänstemäns dygns- 

och veckovila. Arbetsmiljöarbetet omfattar hela arbetssituationen och det ska beak-

tas att arbetsliv och fritid ska kunna balanseras.  

9.3 Ersättning  

Restidsersättning betalas per timme med  

månadslönen  

    240  

  

När resan har företagits under tiden från kl 18.00 fredag fram till kl 06.00 måndag 

eller från kl 18.00 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag fram till kl 06.00 

dag efter helgdag är ersättningen istället  

månadslönen  

   190  

  

Med månadslön avses arbetstagarens aktuella fasta kontanta månadslön.  

Vid tillämpningen av formlerna för beräkning av restidsersättning ska en deltids-

anställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar full ordinarie ar-

betstid.   

  

Semestertillägg är inkluderat i beloppet.  

9.5 Traktamente  

Avsikten är att de lokala parterna i företaget eller, där facklig representation sak-

nas, arbetsgivaren och den enskilde tjänstemannen, ska träffa överenskommelse 



 

 

om bestämmelser för resor och traktamente. Utformningen av bestämmelserna 

ska anpassas till förhållandena vid det enskilda företaget.  

Överenskommelse ska eftersträvas. Skatteverkets vid var tid gällande ersättnings-

nivåer och traktamentsnivåer gäller om lokal överenskommelse inte kan nås.  

§ 14 Lön för del av löneperiod  

Arbetstagare som börjar eller slutar sin anställning under löpande kalen-

dermånad ersätts med en dagslön för varje kalenderdag som anställningen 

omfattar.  

Dagslön = månadslön x 12  

             365  

  

Med månadslön avses arbetstagarens fasta kontanta lön inklusive fasta lönetillägg 

per månad.  

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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