
 

 

 
 

 

Villkor inlämnade till Arbetsmiljöverket enligt 9 a § Lag 

(1999:678) om utstationering av arbetstagare för: 

 

Mediaföretagen 
Avtal mellan Almega och Sveriges Ingenjörer och Unionen 

 

 

§ 4 Övertidskompensation  
 

4.1  Rätten till övertidskompensation  

Tjänstemän har rätt till övertidskompensation.  

 

4.2  Förutsättningar för övertidskompensation  

4.2.1 Definition av övertidsarbete  

Med övertidsarbete som ger rätt till övertidskompensation avses arbete som utförs utöver 

den ordinarie dagliga arbetstid som gäller för tjänstemannen, om övertidsarbetet   

  

- har beordrats på förhand eller  

- har godkänts i efterhand av arbetsgivaren.  

  

Beträffande deltidsarbete se 4.4.  

  

4.2.2 Förberedelse- och avslutningsarbete  
Som övertid räknas inte den tid som går åt för att utföra nödvändigt förberedelse- och 

avslutningsarbete som normalt ingår i tjänstemannens uppgifter.   

  



 

 

4.2.3 Beräkning av övertid  
Om övertidsarbetet har utförts såväl före som efter den ordinarie arbetstiden en viss dag, 

ska de båda övertidsperioderna räknas ihop. Endast fulla halvtimmar tas med vid 

beräkningen.  

  

4.2.4 Övertidsarbete som inte ansluter till ordinarie arbetstid  
Om en tjänsteman utför övertidsarbete på tid som inte ligger direkt efter den ordinarie 

arbetstiden, ges övertidskompensation för minst tre timmars övertidsarbete. Detta gäller 

dock inte om endast ett måltidsuppehåll skiljer övertidsarbetet från den ordinarie 

arbetstiden.  

  

4.2.5 Reskostnader vid övertidsarbete  

Om tjänstemannen inställer sig för övertidsarbete som inte ligger direkt efter den ordinarie 

arbetstiden och det uppstår reskostnader, ska arbetsgivaren ersätta dessa.  

  

4.2.6 Övertidsarbete vid förkortad ordinarie daglig arbetstid  
Om den ordinarie dagliga arbetstiden under en viss del av året, t.ex. sommaren, är förkortad 

utan att motsvarande förlängning sker under en annan del av året gäller följande. Beräkning 

av övertidsarbete som har utförts under den del av året då den kortare arbetstiden tillämpats, 

ska ske med utgångspunkt från den dagliga arbetstid som gäller under resten av året.  

  

4.3  Kompensation för övertid  

4.3.1 Pengar - ledighet  

Övertidsarbete kompenseras med antingen pengar (övertidsersättning) eller ledig tid 

(kompensationsledighet). Kompensationsledighet ges om tjänstemannen så önskar och 

arbetsgivaren efter samråd med tjänstemannen finner att så kan ske utan olägenhet för 

verksamheten vid företaget.  

  

Vid samrådet bör arbetsgivaren så långt det är möjligt beakta tjänstemannens önskemål om 

när kompensationsledigheten ska tas ut.  

  
4.3.2 Ersättningens storlek  

Övertidsersättning per timme ges enligt följande:  

  

  Övertidsarbete kl. 06-20 helgfria måndagar-fredagar  

  

månadslönen  

94  

  

  eller   

  



 

 

efter överenskommelse kompensationsledighet med 1 1/2 timme för varje 

övertidstimme.  

Övertidsarbete på annan tid  

  

månadslönen  

72  

  

eller   

  

efter överenskommelse kompensationsledighet med 2 timmar för varje 

övertidstimme.  

  

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen.  

  

Övertidsarbete på tjänstemannens arbetsfria vardagar jämställs med övertidsarbete på annan 

tid. Detsamma gäller midsommar-, jul- och nyårsafton.  

  

4.4  Överskjutande timmar vid deltid (mertid)  

4.4.1 Ersättning för mertid  

Om en deltidsanställd har utfört arbete utöver den ordinarie dagliga arbetstid 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 per månad.  

  

4.4.2 Beräkning av mertid  
Om mertidsarbetet har utförts såväl före som efter den ordinarie arbetstid som gäller för 

deltidsanställningen, ska de båda tidsperioderna räknas ihop. Endast fulla halvtimmar tas 

med vid beräkningen.  

  

4.4.3 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 heltidsanställd i 

motsvarande befattning vid företaget.  



 

 

  

Vid beräkning av ersättning enligt 4.3.2 ska lönen räknas upp så att den motsvarar 

heltidslön.  

 

§ 5 Förskjuten arbetstid  
5.1  Förskjuten arbetstid  

Med förskjuten arbetstid avses den del av tjänstemannens ordinarie arbetstid som är förlagd 

till de dagar och mellan de tider som framgår av 5.3.  

  

 

5.3  Ersättning för förskjuten arbetstid  

Förskjuten arbetstid ersätts per timme enligt följande:  

  

måndag-fredag  månadslönen  

från kl. 18 till kl. 24  

  

600  

måndag-fredag  månadslönen  

från kl. 00 till kl. 07  

  

400  

lördag-söndag   månadslönen  

från lördag kl. 00 till söndag kl. 24  

  

300  

från kl. 07 trettondagen, 1 maj,  månadslönen  

Kristi himmelsfärdsdag, Nationaldagen  

och Alla helgons dag till kl. 00 första  

vardagen efter respektive helger  

  

från kl. 18 på skärtorsdagen och nyårs-  

300  

afton samt från kl. 07 på pingst-, mid-   månadslönen  

sommar- och julafton till kl. 00 första 

vardagen efter respektive helger  

150  

  

Ersättning för förskjuten arbetstid och övertidsersättning kan inte ges samtidigt.  

 

  

5.6  När tjänstemannen tidigare fått annan kompensation  

Om en tjänsteman genom lön eller på annat sätt kompenserats för arbete på förskjuten 

arbetstid och därför inte fått någon särskild ersättning, ska villkoren inte förändras genom 

att detta avtal träder i kraft.  

  



 

 

§ 6 Jourtid  
6.1  Jourtid  

Med jourtid avses tid då tjänstemannen inte har arbetsskyldighet men åläggs att stå till 

arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen för att utföra arbete när det uppstår behov.  

  

6.2  Schema  

Jourtid ska fördelas så att den inte oskäligt belastar en enskild tjänsteman.  

  

Schema för jourtid bör upprättas i god tid.  

  

6.3  Ersättning för jourtid  

Jourtid ersätts per jourtimme med  

Dock gäller följande:  

  

månadslönen 

600  

från fredag kl. 18 till lördag kl. 07  

  

månadslönen 

400  

från lördag kl. 07 till söndag kl. 24  

  

från kl. 18 dagen före till kl. 07 trettondagen,  

månadslönen 

300  

1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och Alla  månadslönen  

helgons dag  

  

från kl. 07 trettondagen, 1 maj, Kristi   

400  

himmelsfärdsdag, Nationaldagen och Alla   månadslönen  

helgons dag till kl. 00 första vardagen efter 

respektive helger  

  

från kl. 18 på skärtorsdagen och nyårsafton 

samt från kl. 07 på pingst-, midsommar- och  

300  

julafton till kl. 00 första vardagen efter  månadslönen  

respektive helger  150  

  

Jourtidsersättning betalas per pass för lägst 8 timmar, i förekommande fall minskat med den 

tid som tjänstemannen fått övertidsersättning för.  

  

 

§ 7 Beredskap  
7.1  Definition  

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

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



 

 

  

7.3  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 utföra 

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 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 tjänstemannens 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.  

  

 

 

7.5  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 tjänstemannen 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 7.6 nedan.  

  

7.6  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 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.  

  

7 

§ 8 Restidsersättning  
8.1  Rätten till restidsersättning  

Tjänstemän har rätt till restidsersättning enligt 8.3 med följande undantag:  

  

Undantag  

  

 



 

 

1 Tjänstemän med arbete som normalt medför tjänsteresor i betydande omfattning, t. 

ex. resande försäljare och servicetekniker, har rätt till restidsersättning endast om 

arbetsgivaren och tjänstemannen kommit överens om detta.  

  

8.2  Restid  

Restid är den tid under en beordrad tjänsteresa som går åt för att resa till bestämmelseorten.  

  

Vid beräkning av restid som ger rätt till ersättning tas endast sådan restid med som ligger 

före eller efter tjänstemannens ordinarie arbetstid.  

  

Om restiden ligger såväl före som efter den ordinarie arbetstiden en viss dag ska de båda 

tidsperioderna räknas ihop. Endast fulla halvtimmar tas med vid beräkningen.   

  

Om arbetsgivaren har bekostat sovplats på tåg eller båt under resan eller en del av denna, 

ska tiden kl. 22-08 inte räknas med.   

  

Som restid räknas även normal tidsåtgång då tjänstemannen under tjänsteresa själv kör bil 

eller annat fordon, oavsett om detta tillhör arbetsgivaren eller inte.  

  

Resan ska anses påbörjad och avslutad enligt de bestämmelser som gäller för 

traktamentsberäkning eller motsvarande vid respektive företag.  

  

8.3  Restidsersättning   

  

1 Restidsersättning per timme  

  

månadslönen  

240  

  

Restidsersättning enligt divisorn 240 betalas för högst sex timmar per kalenderdygn.  

  

2 När resan skett under tiden fredag kl. 18 - måndag kl. 06  

  

månadslönen  

190  

    

3 När resan skett under tiden från kl. 18 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag 

till kl. 06 dag efter helgdag  

  

månadslönen  

190  



 

 

  

Med månadslön avses den aktuella fasta kontanta månadslönen.  

  

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

  

  

§ 9 Semester  
 

9.4  Semesterlön, semesterersättning m. m.  

9.4.1 Semesterlön och semestertillägg  

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell vid semestertillfället och 

semestertillägg.  

  

För tjänsteman avlönad med veckolön skall månadslönen beräknas som 4,3 x veckolönen.  

  

Semestertillägget för varje betald semesterdag är  

  

- 0,8 % av tjänstemannens månadslön som är aktuell vid semestertillfället och 

eventuella fasta lönetillägg per  månad. Beträffande ändrad sysselsättningsgrad, se 

9.4.6.  

  

- 0,5 % av summan av den rörliga lönedel som har betalats ut under intjänandeåret.  

  

Om tjänstemannen inte tjänat in full semester ska semestertillägget 0,5 % justeras upp enligt 

följande:  

  

0,5 % x det antal semesterdagar som tjänstemannen har rätt till Antalet betalda 

semesterdagar som tjänstemannen har tjänat in  

  

Med fasta lönetillägg avses här t.ex. fasta skift-, jour-, beredskaps-, övertids- och 

restidstillägg, garanterad minimiprovision eller liknande.  

  

Med rörlig lönedel avses här t. ex. provision, tantiem, bonus, premie lön, skift-, jour-, 

beredskaps- och ersättning för förskjuten arbetstid eller liknande, i den mån den inte räknats 

in i månadslönen.  

  

Med provision, tantiem, bonus och liknande avses här sådana rörliga lönedelar som har 

direkt samband med tjänstemannens personliga arbetsinsats.  

  

I övertids-, mertids- och restidsersättning ingår semesterlön.  

  



 

 

9.4.2 Beräkning av rörlig lönedel vid semesterlönegrundande frånvaro  
Till summan av den rörliga lönedel som har betalats ut under intjänandeåret ska för varje 

kalenderdag med semesterlönegrundande frånvaro läggas en genomsnittlig dagsinkomst 

av rörliga lönedelar.  

  

  Genomsnittlig dagsinkomst =    

  

Under intjänandeåret utbetald rörlig lönedel  

 

Antalet anställningsdagar, minus semesterledighetsdagar och hela dagar 

med semesterlönegrundande frånvaro under intjänandeåret  

  

Skift-, jour-, beredskapsersättning och ersättning för förskjuten arbetstid och liknande ska 

inte tas med i ovanstående genomsnittsberäkning, om tjänstemannen under intjänandeåret 

haft sådan ersättning under högst 60 kalenderdagar.  

  

9.4.3 Utbetalning av semesterlön  

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

efter semestern.  

  

Semestertillägget om 0,5 % betalas ut senast vid semesterårets slut.  

  

Undantag  
  

1 Om lönen till väsentlig del består av rörliga lönedelar, har tjänstemannen rätt att à 

conto få ett semestertillägg som grundar sig på de rörliga lönedelarna. 

Arbetsgivaren ska uppskatta tilläggets storlek. Tillägget betalas ut samtidigt med 

lönen vid den ordinarie utbetalningen i samband med semestern. Arbetsgivaren ska 

senast vid semesterårets utgång betala ut det semestertillägg som kan återstå efter 

beräkning enligt 9.4.1 och 9.4.2.  

  

2 Om en överenskommelse har träffats om att semesterår och intjänandeår ska 

sammanfalla, kan arbetsgivaren betala ut resterande semesterlön som avser rörliga 

lönedelar efter semesterårets utgång. Detta ska göras vid den första ordinarie 

löneutbetalningen på det nya intjänandeåret när ordinarie lönerutin kan tillämpas.  

  

9.4.4 Semesterersättning  

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

månadslönen samt semestertillägg enligt 9.4.1 och 9.4.2.  

  

För sparad semesterdag beräknas semesterersättning som om den sparade dagen tagits ut det 

semesterår anställningen upphör.  



 

 

  

9.4.5 Obetald semester  
För varje uttagen obetald semesterdag görs avdrag från tjänstemannens aktuella månadslön 

med 4,6 % av månadslönen. Beträffande begreppet månadslön, se 9.4.1.  

  

9.4.6 Ändrad sysselsättningsgrad  

Om tjänstemannen under intjänandeåret haft annan sysselsättningsgrad än vid 

semestertillfället ska den månadslön som är aktuell vid semestertillfället proportioneras i 

förhållande till andelen av full ordinarie arbetstid som gällde vid arbetsplatsen under 

intjänandeåret. Om sysselsättningsgraden har ändrats under löpande kalendermånad ska 

vid beräkningen användas den sysselsättningsgrad som har gällt under flertalet 

kalenderdagar av månaden. Beträffande begreppet månadslön, se 9.4.1.  

  

9.5  Semester för nyanställda  

Om en nyanställd tjänstemans betalda semesterdagar inte täcker tiden för företagets 

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

motsvarar antalet semesterdagar, kan arbetsgivaren och tjänstemannen komma överens 

om att tjänstemannen ska vara tjänstledig eller ledig utan löneavdrag under erforderligt 

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 semesterersättning 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 tjänstemannens sjukdom eller  

  

2 tjänsteman 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 

tjänstemannen personligen.  

  

För dem som fått fler betalda semesterdagar än de har tjänat in gäller bestämmelserna om 

förskotterad semesterlön i 29 a § semesterlagen, om någon skriftlig överenskommelse enligt 

ovan inte har träffats.  

  

 

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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