
 

Villkor inlämnade till Arbetsmiljöverket enligt 9 a § Lag 

(1999:678) om utstationering av arbetstagare för: 

AB Allmänna bestämmelser fr o m 2017-04-21 

Avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

samt Pacta 

och Akademikeralliansen.  

I Akademikeralliansen ingår: Civilekonomerna, DIK, Sveri-

ges Arbetsterapeuter, Jusek, Kyrkans Akademikerförbund, 

KyrkA, Naturvetarna, SACO-förbundet Trafik & Järnväg, 

TJ, Sjöbefälsföreningen, SRAT, Sveriges Arkitekter, Sveri-

ges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykolog-

förbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges universitets-

lärare och forskare SULF, Sveriges Veterinärförbund och 

Tjänstetandläkarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kap. 4 Arbetstid   

 
§ 13 Arbetstid  

 

Inledande bestämmelse 

  

Mom. 1 Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande och i särskilda 

bestämmelser/specialbestämmelser angivna tillägg.  

 

Genomsnittlig arbetstid  

 

Mom. 2 Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i ge-

nomsnitt 40 timmar per helgfri vecka, om inte annat framgår av föl-

jande stycken. Då helgdag infaller på någon av dagarna måndag–

lördag (s.k. lätthelgdag) minskas antalet ordinarie arbetstimmar med 

det antal timmar som annars skulle ha fullgjorts sådan dag.  

 
Anmärkning  
Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen 

infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.  

Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är för-

enliga med verksamhetens krav.  
 

Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som sön- och 

helgdag eller till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i 

genomsnitt 38 timmar 15 minuter per vecka under tillämplig beräk-

ningsperiod. Vid förläggning som kontinuerligt treskiftsarbete ska 

dock den genomsnittliga arbetstiden per vecka vara 34 timmar 20 

minuter och vid förläggning som intermittent treskiftsarbete 36 tim-

mar 20 minuter.  

 

Omfattar den ordinarie arbetstiden enligt föregående stycke inte 

samtliga lätthelgdagar, ska den fastställas i proportion till antalet så-

dana dagar med ordinarie arbetstid under kalenderåret.  

 

Mom. 3 Med helgdag enligt mom. 2 likställs påsk-, pingst-, mid-

sommar-, jul- och nyårsafton.  

Mom. 4 Med undantag från bestämmelserna ovan kan olika lång or-

dinarie arbetstid fastställas under olika delar av året för att möjlig-

göra sommararbetstid under förutsättning att i mom. 2 angivna ar-

betstider genomsnittligt per kalenderår behålls. 



 

 

 

Förläggning av arbetstid  

 

Mom. 5 Vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens 

behov, eftersträvas att arbetstiden är sammanhållen.  

 

Avvikelser från ATL  

 

Mom. 6 Oavsett vad som anges i ATL  

a) får rast under nattarbete utbytas mot måltidsuppehåll. Därutöver 

får byte även göras på övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag,  

 
Anmärkning  

Vid byte av rast mot måltidsuppehåll övrig tid fredag, lördag, söndag och helg-

dag ska arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön.  

 

b) anses studieledighet samt kompensationsledighet inte som arbe-

tad tid,  

c) anses förlängd arbetstid på grund av vikariat inte som mertid,  

d) anses förskjuten arbetstid eller byte av schema inte som mer- el-

ler övertid,  

e) kan beräkning av ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid 

göras per kalendermånad,  

f) kan en beräkningsperiod omfatta högst 16 veckor,  

 
Anmärkning  

Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under 

en period av 4 veckor.  

 

g) kan en arbetstagares sammanhängande dygnsvila uppgå till minst 

9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid under förutsättning 

att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under 

varje period av 24 timmar under beräkningsperioden,  

 

h) kan en arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse understiga 

den planerade dygnsvilan under förutsättning att den inte understi-

ger ett 

genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under be-

räkningsperioden,  

 



 

 

i) kan en arbetstagares sammanhängande veckovila vid tillfällig av-

vikelse uppgå till minst 24 timmar.  
 

Personalpool  

 

Mom. 8 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda  

bestämmelser, som framgår av bilaga D. 

 

 

§ 14 Flexibel arbetstid  

 

Mom. 1 Efter överläggningar beslutar arbetsgivaren vilka arbets-

platser eller i vilken omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas i 

verksamheten. Förläggning av ordinarie arbetstid enligt § 13 mom. 5 

tillämpas även vid flexibel arbetstid.  

 

Förutsättningar 

  

Mom. 3 Vid tillämpning av flexibel arbetstid gäller följande  

a) den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per kalenderår ska bibe-

hållas,  

b) om arbete beordras under flextid kan arbetstagaren inte utnyttja 

flexmöjligheten vid det tillfället,   

c) flextidssaldo som ryms inom det som fastställs, överförs till nästa 

avstämningsperiod och  

d) flextidssaldo som under- eller överstiger vad som fastställts, får 

överföras till nästa avstämningsperiod och ska avräknas timme mot 

timme vid avstämningsperiodens slut enligt följande.  

 

Minussaldo ger löneavdrag med 1/165 av månadslönen (i förekom-

mande fall uppräknad till lön som om arbetstagaren är heltidsan-

ställd med full ordinarie arbetstid) eller för timavlönad med aktuell 

timlön. Plussaldo bortfaller och medför ingen ersättningsrätt.  

 

Anmärkning  
Om minus- eller plussaldo uppkommit på grund av frånvaro med 

giltigt förfall enligt följande stycke respektive på grund av beordrat 

arbete på flextid, ska minussaldo föranleda löneavdrag enligt huvud-

regeln i första stycket. Plussaldo ska däremot ersättas som ordinarie 



 

 

arbetstid i den mån inte viss arbetad tid berättigar till övertidskom-

pensation.  

 

Löneavdrag och utbetalning för inte överförbart minus- respektive 

plussaldo ska verkställas vid avlöningstillfället närmast efter den 

månad, vid vars utgång sådant saldo konstaterats.  

 

Beräkning av ordinarie arbetstid vid frånvaro 

  

Mom. 4 Vid uträkning av ordinarie arbetstid i flextidsystem ska ar-

betstagaren under dag då arbetstagaren varit frånvarande med giltigt 

förfall anses ha fullgjort det antal ordinarie arbetstimmar som skulle 

ha gällt vid normaltid  

 

Avvikelser  

 

Mom. 5 För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller följande un-

der förutsättning att villkoren för övertidskompensation i övrigt är 

uppfyllda.  

a) Som övertidsarbete betraktas beordrat arbete på tid som ligger ut-

anför totalramen (dagberäkning). Här utgör 2 timmar före och 2 tim-

mar efter  

normaltiden enkel övertid.  

b) För i förväg beordrat arbete under flextid, som ligger utanför nor-

maltid, utges ersättning med enkel övertidskompensation om arbets-

tagaren under avstämningsperioden fullgjort arbete som totalt övers-

tiger sammanlagd normaltid. Endast efter godkännande av behörig 

överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte 

kunnat beordras på förhand.  

 

Mom. 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för 

obekväm arbetstid, enligt § 21 mom. 1, endast för arbetstid som fall-

ler inom normaltiden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kap. 5 Lönebestämmelser och särskilda ersättningar  

 
§ 15 Avlöningsförmåner  

 

Mom. 1 Arbetstagare får avlöningsförmåner enligt detta avtal.  

Avlöningsförmåner är lön enligt §§ 16–17, semesterlön, semesterer-

sättning samt följande särskilda ersättningar nämligen kompensation 

för fyllnadstids- och övertidsarbete, tillägg för obekväm arbetstid, 

jour- och beredskapsersättning, tillägg vid förskjuten arbetstid samt 

färdtidsersättning.  

 



 

 

Mom. 2 Avlöningsförmåner utges från och med arbetstagarens 

första anställningsdag till och med arbetstagarens sista anställnings-

dag, oavsett om den dagen är arbetsdag eller fridag.  

 

Mom. 3 Avlöningsförmåner beräknas per kalendermånad.  

 

Mom. 4 Avlöningsförmåner utbetalas någon av de sista 5 dagarna i 

månaden, om inte andra utbetalningsdagar fastställts.  

 
Anmärkningar  
1. Om möjligt ska utbetalningsdagar för nästkommande kalenderår fastställas 

senast i december månad.  

2. Om utbetalningsdag har fastställts till bestämt datum varje månad gäller föl-

jande.  

a) Inträffar fastställd utbetalningsdag på sön- eller helgdag, ska avlöningsför-

måner utbetalas andra vardagen före den fastställda utbetalningsdagen.  

b) Inträffar fastställd utbetalningsdag på dag före sön- eller helgdag, ska avlö-

nings-förmåner utbetalas första vardagen före den fastställda utbetalningsdagen.  

 

§ 16 Löneform  

Månadslön  

Mom. 1 Arbetstagare som anställs för en sammanhängande tid av 

minst 3 månader med arbetstid som omfattar minst 40 procent av 

den för motsvarande heltid gällande arbetstiden får lön för kalender-

månad som fast kontant lön enligt överenskommelse.  

Anmärkning  

Arbetstagare med kortare anställningstid eller lägre sysselsättningsgrad kan få 

månadslön enligt detta moment. 

Som fast kontant lön avses även eventuella fasta lönetillägg som ut-

ges för kalendermånad, om inte annat överenskoms mellan arbetsgi-

vare och arbetstagare.  

Timlön  

Mom. 2 Annan arbetstagare får lön per timme enligt överenskom-

melse.  



 

 

 

§ 20 Övertid m.m.  

Heltid  

 

Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta av-

tal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fast-

ställda tiden, har rätt till kompensation för övertidsarbete under för-

utsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter god-

kännande av behörig överordnad kan kompensation utges för över-

tidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand.  

 

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för 

övertidsarbete.  

 

Då en arbetstagare med funktion som ställföreträdare med rätt till 

övertidskompensation arbetar i sin överordnades ställe, utges dock 

kompensation för övertidsarbete endast om den överordnade arbets-

tagaren har rätt till sådan kompensation.  

 
Anmärkning  
Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar 

före den ordinarie arbetstidens slut. 

  

Mom. 2 För övertidsarbete enligt ovan under 2 timmar närmast före 

och efter ordinarie arbetstid, enkel övertid, utges kompensation för 

varje övertidstimme med 1 ½ timmes ledighet eller med ersättning 

enligt mom. 4. För övertidsarbete under annan tid, kvalificerad över-

tid, utges kompensation för varje övertidstimme med 2 timmars le-

dighet eller med ersättning enligt mom. 4.  

 

Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska 

den tid som sammanlagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuellt 

övertidsarbete på tid mellan ett i flera perioder uppdelat ordinarie ar-

betspass, vara kvalificerad övertid. 

  

Vid beräkning av övertidsarbete under jour och beredskap ska på-

börjad halvtimme anses som fullgjord halvtimme om arbetet avslu-

tats eller påbörjas mellan 22.00–06.00.  

 
Anmärkning  



 

 

Om övertidsarbete påbörjas vid flera tillfällen under samma 30 minutersperiod 

ska den totala tiden läggas samman innan avrundning sker. 

 

Deltid  

 

Mom. 3 En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den fast-

ställda arbetstiden (fyllnadstidsarbete) får, med i andra stycket angi-

vet undantag, fyllnadslön för detta enligt mom. 4. Efter överens-

kommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan fyllnadstids-

arbete i stället ersättas med ledighet av motsvarande längd. 

  

En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den för motsva-

rande heltidsanställning enligt detta avtal fastställda arbetstiden 

(övertidsarbete), får kompensation under samma förutsättningar och 

efter samma grunder som gäller för heltidsanställd.  

 

Oberoende av om den fastställda arbetstiden fullgjorts eller inte ska  

a) arbete på fridag och under beordrad jour eller beredskap anses 

som kvalificerad övertid och  

b) arbetstid som överstiger 8 timmar per dag, eller i schema uppta-

gen längre ordinarie arbetstid, utgöra arbete på övertid.  

 
Anmärkning  
Med fridag enligt a) avses lör.-, sön- och helgdag som inte är ordinarie arbets-

tid.  
 

Mom. 4 Övertidskom-

pensation och fyllnads-

lön utges per timme 

enligt följande. 

 

 Fyllnadslön 120% 

                                                                         

  

 

 

 

 

 

 

            Månadslönen 

Enkel övertid 180% 

 

   av              165 

Kvalificerad övertid 240%                                    

 

 
Anmärkning  
För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om 

arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.  



 

 

 

Ersättning för övertidsarbete i form av ledighet kan sparas efter 

överenskommelse. Antal sparade timmar får uppgå till högst 200. 

För överstigande timmar utges ekonomisk ersättning nästkommande 

kalendermånad.  

 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp 

som förutsätts i semesterlagen (SemL).  

 

Mom. 5 Som övertidsarbete betraktas inte tid, som genom ändrad 

förläggning eller förskjutning av arbetstiden blir ordinarie arbetstid. 

 

Flexibel arbetstid  

 

Mom. 6 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 5.  

 

Personalpool  

 

Mom. 7 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestäm-

melser som framgår av bilaga D.  

 

Mom. 8 Arbetsgivare och arbetstagare kan även träffa överenskom-

melse om avvikelse från mom. 4 andra stycket avseende ersättning 

för övertidsarbete i form av ledighet. 

 

 

§ 21 Obekväm arbetstid  

 

Mom. 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för 

fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget ut-

ges inte vid övertidsarbete.  

 

Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till 

vardag såväl som sön- och/eller helgdag, få tillägg för arbete på obe-

kväm arbetstid även när arbetet är fyllnadstids- eller övertidsarbete.  

 
Anmärkning  
Tillägget utges inte vid övertidsarbete under jour och beredskap. 
 

Av nedanstående tabell framgår vilken tid som ska anses utgöra 

obekväm arbetstid samt det tillägg som utges för denna tid. 



 

 

 

O-tilläggstid    Kr/tim. 

   fr.o.m. fr.o.m. fr.o.m. 

   2017 2018 2019 

 

 

1. O-tillägg A  103,70 105,80 108,20 

 

    
 

– Tid från kl. 18.00 på dag före långfredagen till kl. 07.00 på dagen efter an-

nandag påsk.  

 
 

– Tid från kl. 18.00 på dag före pingstafton eller midsommarafton till kl. 

07.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen.  

 
 

– Tid från kl. 18.00 på dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på var-

dag utom lördag närmast efter helgdagsaftonen.  

 

 

 

    

Under tid från kl. 

22.00–06.00 natt 

mot helgdag höjs 

O-tillägg A till  

 

             124,50 127,00  129,90  

Anmärkning  
Med helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton.  
 

2. O-tilläggstid 

B (Dock inte i 

fall som avses 

med O-tilläggstid 

A)  

53,00  54,10  55,30  

 

– Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som 

både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton 

jämställs med helgdag.  



 

 

 

 

– Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast före trettondag jul, första 

maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag.  

 

 

– Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller vardag närmast efter trettondag 

jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag eller nationaldagen.  

 

 

– Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 fredag som inte omfattas av O-tilläggstid 

ovan.  

 

Under tid från kl. 

22.00–06.00 natt 

mot lördag, sön-

dag och helgdag 

höjs O-tillägg B 

till  

61,00  62,20  63,60  

3. O-tilläggstid 

C (Dock inte i 

fall som avses 

med O-tilläggstid 

A eller B)  

45,40  46,30  47,40  

 

– Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag samt från kl. 00.00 till 

kl. 06.00 tisdag till fredag.  

 

4. O-tilläggstid 

D (Dock inte i 

fall som avses 

med O-tilläggstid 

A eller B)  

21,50  21,90  22,40  

 

– Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag.  

 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp 

som förutsätts i semesterlagen (SemL).  

 



 

 

Flexibel arbetstid  

 

Mom. 2 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 6.  

 

Personalpool  

 

Mom. 3 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestäm-

melser som framgår av bilaga D. 

 

 

 

§ 22 Jour och beredskap  

 

Mom. 1 Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning 

som är absolut nödvändig. Arbetsgivarens val mellan jour och be-

redskap ska göras enbart med hänsyn till vad verksamheten kräver.  

 

Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid 

står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov 

omedelbart kunna utföra arbete.  

 

Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie ar-

betstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, 

som godkänts av arbetsledningen, för att vid behov utan dröjsmål 

kunna utföra arbete.  

 

Mom. 2 Ersättning för jour och beredskap utges enligt följande. 

 

A Jour    % av Ledig tid 

    timlönen 

 

Där arbetstagaren beordrats jour 



 

 

för tid, som uppgår till högst 50 timmar 30 % 17 min 

under kalendermånaden 

 

för tid därutöver under kalendermånaden 59 % 35 min 

 

B Beredskap 

 

Där arbetstagaren har beordrats beredskap 

 

för tid, som uppgår till högst 130 timmar  

under kalendermånaden  14 % 8 min 

 

för tid därutöver under kalendermånaden 28 % 17 min 

 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan 

jour och beredskap i stället ersättas med ledighet enligt ovan.  

 

Anmärkning  

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om  

arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.  

 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp 

som förutsätts i semesterlagen (SemL).  

 

För jour och beredskap eller del därav, förlagd till tid som anges ne-

dan, ska ersättning enligt ovan förhöjas med 110 procent.  

a) Tid från kl. 19.00 på dag före långfredagen till kl. 06.00 på dagen 

efter annandag påsk.  



 

 

b) Tid från kl. 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, jul-

afton eller nyårsafton till kl. 06.00 på vardag närmast efter helgdags-

aftonen.  

c) Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på sön- eller helgdag, lördag eller 

på dag som både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag, varvid 

jul- och nyårsafton jämställs med helgdag.  

d) Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag utom lördag närmast före 

trettondag jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen el-

ler alla helgons dag.  

e) Tid från kl. 00.00 till kl. 06.00 vardag närmast efter sön- eller 

helgdag.  

f) Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 vardag närmast före lördag.  

 

Mom. 3 För jour och beredskap, som fullgörs mellan tidpunkten för 

den fastställda arbetstidens början en arbetsdag och motsvarande 

tidpunkt nästkommande arbetsdag, utges ersättning för lägst 8 tim-

mar, minskade med arbetstimmar, som fullgjorts under jour och be-

redskap.   

 

Mom. 4 Om en arbetstagare, som inte är berättigad till kompensat-

ion för övertidsarbete, arbetar under jour eller beredskap får arbets-

tagaren behålla jour- eller beredskapsersättningen.  

 

Mom. 5 Vid arbete under beordrad beredskap får arbetstagaren er-

sättning för resekostnader till och från arbetsställe enligt samma 

grunder som anges i bilersättningsavtalet (BIA).  

 

Mom. 6 Stadigvarande utläggning av jour och beredskap bör upptas 

i schema eller liknande. 

 

Mom. 7 Ersättning för jour och beredskap utges inte om sådan er-

sättning uttryckligen ingår i lönen eller om kompensation för jour 



 

 

och beredskap utges som ledighet, avkortad arbetstid eller på annat 

sätt.  

 

 

§ 23 Förskjuten arbetstid  

 

Mom. 1 Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsför-

läggning, beordras att arbeta enligt annan arbetstidsförläggning, blir 

den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma gäller om ordinarie 

arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av arbetsti-

den eller genom ändrad fridagsförläggning.  

Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart 

som möjligt, dock senast dagen före den avsedda ändringen.  

 

Mom. 2 Tillägg till lönen enligt nedan utges under 10 dagar från 

tillsägelsen för arbetad tid som enligt näst föregående schema skulle 

varit fritid.  

 

Om ändringen av den ordinarie arbetstiden gäller för viss tid utges 

inte tillägget vid återgång till näst föregående schema 

 
Anmärkning  

Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall 

som avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid. 

 

 

  För dag som enligt näst Övrig tid 

  föregående schema skulle 

  varit fridag 

 

% av timlön 64,4%   32,3% 

 

Ledig tid  39 min   19 min 

 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan 

förskjuten arbetstid i stället ersättas med ledighet enligt ovan.  

 
Anmärkning  

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om 

arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid.  

 



 

 

Under de 2 första kalenderdagarna höjs tillägget med 50 procent.  

 

Tiden inom respektive ersättningsnivå sammanräknas per kalender-

månad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halv-

timme.  

 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp 

som förutsätts i semesterlagen (SemL).  

 

Personalpool  

 

Mom. 3 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestäm-

melser som framgår av bilaga D. 

 

 

§ 24 Färdtid  

 

Mom. 1 Arbetstagare som under resa i arbetet utanför den vanliga 

verksamhetsorten färdas under tid, som inte är ordinarie arbetstid, 

får färdtidsersättning enligt mom. 2. 

 

Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller avbrott i färden 

(tågbyte eller annat byte av färdmedel) likställs med färdtid.  

 

Färdtidsersättning utges endast för färdtid och i föregående stycke 

nämnd väntetid, som sammanlagt varar under minst 30 minuter. 

  

Färd- och väntetid summeras per kalendervecka. Summan avrundas 

uppåt till närmaste hel- eller halvtimme.  

 

Anmärkning  

Med resa i arbetet avses en av förrättning direkt föranledd resa och med den 

vanliga verksamhetsorten avses detsamma som i traktamentsavtalet.  

 

Mom. 2 Färdtidsersättning utges enligt följande. 

 



 

 

 Under de första 10 timmarna För tid därutöver un-

der 

 Under en kalendervecka, för kalenderveckan 

Vilka ersättningen skall utges 

 

% av timlönen 53 %   80% 

 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp 

som förutsätts i semesterlagen (SemL). 

  

Mom. 3 Arbetstagare får inte färdtidsersättning för tid, då fyllnads-

lön, kompensation för övertidsarbete eller annan särskilt bestämd er-

sättning än traktamentsersättning utges. 

  

Om arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte 

färdtidsersättning för tid mellan kl. 08.00 och kl. 17.00 måndag–fre-

dag, om tiden inte infaller under helgdag, midsommar-, jul- eller ny-

årsafton. 

Färdtidsersättning utges inte för sådan tid mellan kl. 22.00 och kl. 

06.00 då arbetstagaren disponerar sovplats på färdmedlet.  

 

Mom. 4 Färdtidsersättning utges endast för färdtid och väntetid som 

är försvarlig med hänsyn till den avsedda förrättningen, resekostna-

den och kommunikationsmöjligheterna. 

 

 

§ 27 Semester  

 

Inledande bestämmelser  

 

Mom. 1 Semesterförmåner utges enligt gällande lag om inte annat 

anges nedan.  

 

Mom. 2 Arbetstagare med fast kontant lön får semesterledighet un-

der intjänandeåret, som sammanfaller med semesteråret, vilket är lö-

pande kalenderår.  



 

 

 

Rätt till semesterlön  

 

Mom. 3 Utöver det som lagen anger ska från rätt till semesterledig-

het undantas arbetstagare som anställs för högst 3 månader och som 

under semesteråret inte haft tidigare anställning hos arbetsgivaren. 

 

Mom. 4 Om semesterledighet, på arbetsgivarens begäran, förläggs 

till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått 

högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda se-

mesterdagar extra under semesteråret. En arbetstagare som fått 15–

19 semesterdagar förlagda under juni–augusti får en betald se-

mesterdag extra under semesteråret.  

 

Anmärkningar  

1. Ovanstående bestämmelse gäller under förutsättning att arbetstagaren har rätt 

till minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret.  

2. Kompensation ska inte utges om dagantalet 14 respektive 19 inte uppnåtts på 

grund av att arbetstiden nedsatts enligt § 13 mom. 2 första stycket. Motsvarande 

ska gälla för en arbetstagare med arbetstid enligt § 13 mom. 2 första stycket 

som fått semester med midsommarafton eller nationaldagen om den infaller 

måndag eller fredag i direkt anslutning till semesterledigheten.  

 

Mom. 5 Till och med det intjänandeår under vilket arbetstagaren 

fyller 39 år kvalificerar sig arbetstagaren för 25 semesterdagar.  

 

Fr.o.m. det intjänandeår under  kvalificerar sig ar-

betstagaren vilket fyller   arbetstagaren för  

 

40 år    31 semesterdagar  

50 år    32 semesterdagar  

 



 

 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan 

arbetstagare få kontant ersättning med semesterlön i stället för sådan 

betald semesterdag som överstiger vad som följer enligt lag. Sådan 

överenskommelse får dock inte avse sparade dagar. 

 

Mom. 6 En arbetstagare med fast kontant lön får semesterdagar med 

semesterlön i proportion till hur stor del av intjänandeåret som ar-

betstagaren har haft anställning hos arbetsgivaren och inte varit från-

varande av annan anledning än betald semesterledighet.  

 
Anmärkning  
Om arbetstagaren är ledig och har fått behålla mindre än 40 procent av lönen 

för heltidsanställning, ska arbetstagarens lön uppräknas med 12 procent och in-

kluderar då semesterförmåner om inte semesterförmåner för detta har utgetts på 

annat sätt. För en arbetstagare som enligt mom. 5 har rätt till 31 eller 32 se-

mesterdagar ska 

procentsatsen vara 14,88 respektive 15,36.  
 

Om 4 och 5 §§ semesterlagen (SemL) ger rätt till högre antal se-

mesterdagar än som anges i föregående stycke ska resterande se-

mesterdagar vara obetald semesterledighet. 

 

Beräkning av semesterlön  

 

Mom. 14 Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det 

gäller  

a) ledighet av anledning och omfattning som anges i 17–17 b §§ 

SemL,  

 

Mom. 15 Semesterlön för arbetstagare med fast kontant lön är lö-

pande semesterlön och semesterdagstillägg.  

 

Löpande semesterlön utges med den under den betalda semesterti-

den löpande lönen.  

 



 

 

Semesterdagstillägg utges i samband med semesterledigheten för 

varje uttagen betald semesterdag med belopp som beräknas på föl-

jande sätt  

 

0,605 procent av fasta kontanta lönen.  

 

Arbetstagare med fast kontant lön som understiger nedan angivet 

belopp, får dessutom semesterlönetillägg enligt följande.  

Från och med 2012-04-01 utges semesterlönetillägg till en heltids-

anställd arbetstagare med överenskommen fast kontant lön som un-

derstiger 21 127 kronor per månad.  

 

Anmärkning  

För deltidsanställd arbetstagare minskas ovan angivna belopp med hänsyn till 

arbets-tagarens sysselsättningsgrad.  

 

Semesterlönetillägg utges för varje betald semesterdag av årsse-

mestern, dock till ett antal av högst 25, med belopp som beräknas på 

följande sätt  

 

5,21 % x (a - b)  

 

a = det belopp, enligt ovan, som den överenskomna fasta kontanta 

lönen ska understiga för att semesterlönetillägg ska utges och  

b = den överenskomna fasta kontanta lönen.  

 

Anmärkning  

Vid partiell ledighet ska beloppet för semesterlönetillägg minskas med hänsyn 

till arbetstagarens arbetstid.  

 



 

 

Semesterlönetillägg för uttagna betalda semesterdagar, utges i sam-

band med semesterledigheten. För de betalda semesterdagar av års-

semestern som inte kunnat läggas ut under semesteråret utges se-

mesterlönetillägg vid utbetalningstillfälle i samband med semesterå-

rets slut.  

 

Mom. 16 För annan arbetstagare än i mom. 15 ska utöver mom. 1, 

3–5, 14 och 20 följande gälla.  

 

Semesterlön beräknat, enligt 16 b § SemL, utges för varje uttagen 

betald semesterdag med 12 procent av semesterlöneunderlaget delat 

med det antal betalda semesterdagar, dock inte sparade, som arbets-

tagaren har rätt till.  

 

För en arbetstagare som enligt mom. 5 har rätt till 31 eller 32 se-

mesterdagar ska procentsatsen vara 14,88 respektive 15,36.  

 

En arbetstagare med lön som under intjänandeåret i genomsnitt un-

derstigit nedan angivet belopp får i stället lägsta semesterlön.  

 

Från 2012-04-01 får en arbetstagare med lön som, beräknad per 

timme i genomsnitt under intjänandeåret, understiger 128 kronor er-

sättning enligt följande.  

 

Arbetstagare som Ersättning för varje semesterlönegrundande 

timme 

under intjänandeåret   

   

Grundbelopp  Tillägg i procent av 

arbetstagarens timlön  

 

är under 40 år  15,40   –  



 

 

fyller 40–49 år  15,40   2,88 %  

fyller 50 år eller mer  15,40   3,36 %  

 

För de betalda semesterdagar av årssemestern som inte kunnat läg-

gas ut under semesteråret utges skillnaden mellan lägsta semesterlön 

och semesterlön beräknad enligt detta moment vid utbetalningstill-

fälle i samband med semesterårets slut.  

 

 

Återbetalning av semesterlön  

 

Mom. 20 Har arbetstagare fått flera betalda semesterdagar än ar-

betstagaren har rätt till under året eller för hög sådan ersättning, som 

avses i mom. 5 sista stycket, ska arbetstagaren återbetala för mycket 

utbetald semesterlön.  

 

Dödsbo är inte återbetalningsskyldigt.  

 

Försäkring  

Arbetsgivaren är skyldig att teckna en arbetsskade- och livförsäk-

ring i enlighet med gällande nationella kollektivavtal mellan Akade-

mikerAlliansen och SKL.  

Avtal mellan [AGO] och Sveriges Ingenjörer och [övriga förbund vi ger in till-

sammans med]   

 

 

 


