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§ 1 Avtalets omfattning 

Avtalet gäller för företag som utför spårbundna transporter eller därtill 

understödjande verksamhet som tillhör Tågföretagen. 

Med spårbundna transporter eller därtill understödjande verksamhet avses 

företag som utför person- eller godsbefordran på spår samt företag som 

utför service och/eller andra uppgifter som syftar till att kärnverksamheten, 

dvs att person- och godsbefordran fungerar. 

Avtalet gäller på arbetstagarsidan med följande undantag 

─ arbetstagare anställda i beredskapsarbete eller annat arbete anordnat i 

arbetsmarknadspolitiskt syfte, 

─ arbetstagare som intar företagsledande eller därmed jämförlig 

ställning (definieras lokalt), 

─ praktikanter (examensarbete eller motsvarande), 

─ arbetstagare som har tjänstepension eller pension enligt 

Socialförsäkringsbalken. 

För arbetstagare anställda med arvode enligt särskilt avtal gäller 

branschavtalet i tillämpliga delar. 

 

Avtal om löner Spårtrafik 

 

1. Gemensamma partsuppfattningar 

 

Lönen ska bidra till att företaget når sina övergripande mål. Lönen ska därför 

möjliggöra att företaget kan klara personalförsörjningen och stimulera medarbetarna 

till ökade insatser, kompetensutveckling och bättre resultat. Lönen blir då en del i en 

intäktsskapande process som ökar företagets lönsamhet och ger medarbetarna större 

möjlighet till löneutveckling. 

 

Principer för lönesystem och lönesättning ska vara väl kända för alla anställda    

 

• Samma lönesättningsprinciper ska gälla för kvinnor och män i företaget och 

lönesättningen ska vara saklig 

• Föräldralediga och sjukskrivna ska behandlas tillsammans med övriga 

medarbetare vid löneförhandlings-/lönerevisionstillfället och i samband med 



återkomsten ska särskild analys och bedömning göras 

• Tydliga kriterier i de fall individuell lönesättning tillämpas 

• Målsättningen är att lönesättningen ska uppfattas som rättvis 

 

Löneprinciper 

 

Lönesättning av såväl befattningar som individer bygger på värderingar av olika slag. 

All lönesättning blir därför i någon mån subjektiv och är således inte någon objektiv 

vetenskap. Det gäller att tydliggöra dessa värderingar på ett sätt som tillfredsställer 

såväl företagets som medarbetarens intressen. 

 

Klara, tydliga och framförallt öppna kriterier för vad som styr och bestämmer 

lönesättningen är viktiga. Kommunikation med medarbetarna och delaktighet i 

framtagandet av kriterierna likaså, vilket leder till att medarbetarna får insikt och 

förståelse för lönesättningen. 

 

En tydlig lönepolicy som visar hur medarbetarna kan påverka sin lön och 

löneutveckling och en bra och återkommande måldialog mellan chef och medarbetare 

är viktig. Måldialogen innebär att chef och medarbetare sätter mål som medarbetaren 

ska uppfylla. Målen fastställs utifrån verksamhetens krav och vad som är angeläget att 

nå eller förbättra så att de anställda utvecklas för aktuella och framtida arbetsuppgifter. 

 

De lokala parterna bör göra en översyn av befintliga lönesystem eller i förekommande 

fall påbörja ett arbete med att ta fram ett lönesystem som stimulerar till engagemang 

och utveckling i arbetet. Hanteringen av lönesystemet ska ske lokalt och integrerat 

med verksamhetsplaneringen och styra mot verksamhetens mål för resultat och 

kvalitet. Lönesystemet ska bidra till en saklig och ändamålsenlig lönedifferentiering. 

  

 

2. Löneöversyn 

 

En löneöversyn ska genomföras som innefattar en genomgång av lönestrukturen i syfte 

att bibehålla eller uppnå önskad struktur. Härvid ska beaktas de i gruppen ingående 

arbetstagarnas ökade erfarenheter i sina befattningar, mer kvalificerade 

arbetsuppgifter, höjda krav i arbetet, större befogenheter och ansvar, befordran samt 

bättre arbetsinsatser samt sådan utveckling av egen och andras kompetens som är av 

vikt för verksamheten. 

 

För medarbetare som omfattas av individuell lönesättning ska, om medarbetaren så 

önskar, ett årligt lönesamtal, på chefens initiativ, genomföras mellan lönesättande chef 

och medarbetare. 

 

En viktig förutsättning för att den individuella lönesättningen ska fungera är att 

lönesättande chefer ges utbildning och mandat för att kunna fullgöra sitt uppdrag. 

 

Löneöversynen ska - om de lokala parterna inte enats eller enas om annat - ske per den 



december 2020 och den 1 maj 2022 och omfatta 2,9 %, resp. 1,8 %. 

 

Utrymmet beräknas på fast kontant månadslön och eventuella fasta lönetillägg som 

utbetalas per månad, dagen före revisionstidpunkten eller enligt tidigare praxis.  

 

Enas inte de lokala parterna om annat ska lokalt kollektivavtalsreglerade lönesteg, 

lönenivåer och/eller lönetariffer (individuellt satta löner undantagna) höjas med 2,9 % 

2020 och 1,8 % 2022. 

 

Enas inte de lokala parterna om annat ska lägsta lön för arbetstagare (heltid) som fyllt 

18 år vara 19 201 kr per månad från och med den 1 december 2020 och 19 547 kr per 

månad från och med den 1 maj 2022. 

 

Enas inte de lokala parterna om annat ska lägsta lön för arbetstagare (heltid) som fyllt 

18 år och har två års relevant yrkeserfarenhet vara 21 300 kr per månad från och med 1 

december 2020, 21 684 kr per månad från och med den 1 maj 2022. Med relevant 

yrkeserfarenhet avser parterna att erfarenhet från liknande arbetsuppgifter kan 

tillgodoräknas, även om arbetet utförts på annat kollektivavtalsområde. Exempelvis 

skall städning/lokalvård på Serviceentreprenadavtalet anses utgöra relevant 

yrkeserfarenhet för städning på Spårtrafikavtalet. 

 

Enas inte de lokala parterna om annat ska lägsta lön för arbetstagare (heltid) som fyllt 

16 år men inte 17 år vara 70 % av motsvarande heltidslön för arbetstagare som fyllt 18 

år utan yrkeserfarenhet. 

 

Enas inte de lokala parterna om annat ska lägsta lön för arbetstagare (heltid) som fyllt 

17 år men inte 18 år vara 80 % av motsvarande heltidslön tör arbetstagare som fyllt 18 

år utan yrkeserfarenhet. 

 

Om de lokala parterna inte enas om annat ska den lokala lönerevisionen vara avslutad 

senast 5 månader efter det att centrala parterna överenskommit om nytt branschavtal. 

 

  

Branschavtal Spårtrafik 
 
§ 5 Lön 
 
Mom 1 Begreppet månadslön 
 

Med månadslön avses i avtalet, om inte annat framgår, fast kontant lön och 

eventuella fasta lönetillägg som utbetalas per månad. 

 

Vid avtalets tillämpning skall, om inte annat framgår, för heltidsanställd 

arbetstagare som arbetar deltid belopp enligt första stycket avse de till följd 



av deltiden reducerade beloppen. 

 
Mom 2 Löneutbetalning 
 

Lönen utbetalas per månad. 

Löneutbetalning regleras lokalt. 

 
Mom 3 Lön för del av löneperiod 
 

Om en arbetstagare börjar eller slutar sin anställning eller får 

löneförändring under löpande kalendermånad utbetalas en daglön för varje 

kalenderdag som anställningen omfattar. Daglönen beräknas som 3,3 % av 

månadslönen. 

 

Lokalt avtal kan träffas om annan beräkning. 

 
Mom 4 Tagande ur tjänst 
 

När arbetstagare tas ur tjänst vid olyckshändelse, eller i samband med våld 

eller hot/hot om våld, och fram till besök hos företagsläkare/läkare ska 

arbetstagaren erhålla oförändrad lön inklusive rörliga lönetillägg enligt 

planerad tjänstgöring eller genomsnittsberäkning. Detta gäller om inte de 

lokala parterna enas om annat. 

Arbetstagare som drabbas av olyckshändelse eller våld eller hot om våld 

ska omedelbart erbjudas adekvat stöd till följd av händelsen. Stödet kan 

även omfatta erbjudande att förmedla kontakt med försäkrings- och 

vårdgivare. 

 

Anmärkning 

Begreppet olyckshändelse omfattar även person under tåg. 

 

 

§ 6 Arbetstid 
 
Mom 1 Ordinarie arbetstid 
 

Mom 1:1 Arbetstidens längd 

 

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

genomsnitt under en begränsningsperiod om tolv veckor eller den period 



som motiveras av arbetsförhållandena. För personal som inte tjänstgör på 

fast lista sammanfaller begränsningsperioden med kalendermånad. 

 

De lokala parterna ska verka för att den ordinarie arbetstiden kan tas ut. 

För arbetstagare med ordinarie arbetstid till någon del förlagd till lördags 

eller söndagsdygn får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 38 timmar i 

genomsnitt per helgfri vecka och begränsningsperiod. 

 

För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd till tid mellan kl 21.00 och 

05.00 minst två gånger per vecka i genomsnitt får den ordinarie arbetstiden 

inte överstiga 38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och 

begränsningsperiod. 

 

För arbetstagare med oregelbunden förläggning av arbetstiden och med 

viss frekvens av nattarbete skall den ordinarie arbetstiden understiga 38 

timmar i genomsnitt per vecka. 

 

Anmärkning: För att fastställa veckoarbetstid då nattarbete förekommer 

kan evalvent eller motsvarande användas. 

 

För arbetstagare i intermittent treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden 

inte överstiga 38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och 

begränsningsperiod. 

 

För kontinuerligt treskiftsarbete får den ordinarie arbetstiden inte överstiga 

36 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och begränsningsperiod. 

 

Avstämningsperiod sammanfaller med begränsningsperiod. Överskjutande 

tid vid heltidsarbete kompenseras enligt § 7 mom 7b eller mom 8b.  

 

Överskjutande tid vid deltidsarbete kompenseras med mertidsersättning 

enligt § 8 mom 7 eller 8 upp till ordinarie arbetstidsmått för heltidsarbete. 

 

Mom 1:2 Veckovila och fridagar 

 

Helårsarbetande arbetstagare ska vid oavbruten tjänstgöring varje 

kalenderår erhålla ett antal i fridagsperiod ingående fridagar, som 

motsvarar antalet under året infallande lördagar och söndagar. Sådana 

fridagar skall i största möjliga utsträckning förläggas till lördagar och 

söndagar. Fridagsperioden skall förutom fridagen/fridagarna omfatta 



ytterligare minst 12 timmar. Fridagsperioden bör om möjligt omfatta tiden 

från kl 19 dagen före till kl 05 dagen efter. 

 

Fridagarna skall som regel förläggas till minst i genomsnitt varannan 

lördag-söndag. 

 

Schemalagda fridagar får endast flyttas efter överenskommelse med 

arbetstagaren. 

 

Härutöver erhåller helårsarbetande arbetstagare vid oavbruten tjänstgöring 

ledighet motsvarande de helgdagar som infaller under året. Med helgdagar 

avses i detta fall helgdagar som infaller måndag-fredag, midsommar-, jul 

och nyårsafton som infaller måndag-fredag samt nationaldagen måndag 

söndag. 

 

Vid utläggning av sådan ledig dag minskar arbetstiden under 

begränsningsperioden. Arbetsgivaren bör eftersträva att ledighetsdagen 

omfattar ytterligare minst 12 timmar. 

 
Mom 2 Arbetstidens förläggning 
 

Om inget annat överenskommits gäller nedanstående punkter vid 

upprättande av arbetsschema eller annan förläggning av ordinarie arbetstid. 

 

Mom 2:1 Arbetsperiod/omloppstid 

 

Den ordinarie arbetstiden ska i normalfallet motsvara en arbetsdag om 

högst 8 timmar under en arbetsperiod. För arbetstagare med oregelbunden 

arbetstidsförläggning eller skiftarbete får den ordinarie arbetstiden inte 

överstiga 9 timmar under en arbetsperiod. Ett fristående arbetspass får inte 

vara kortare än tre timmar. Arbetsperioden/omloppstiden får omfatta högst 

10 timmar. 

 

Mom 2:2 Viloperiod/nattvila 

 

Alla arbetstagare ska ha ledigt för viloperiod/nattvila. Viloperioden skall 

som regel vara minst 11 timmar. 

 

Mom 2:3 Antal arbetspass/tjänstgöringspass 

 



Arbetspassen under en arbetsperiod är i normalfallet två. För arbetstagare 

med oregelbunden arbetstidsförläggning kan efter lokal överenskommelse 

antalet arbetspass uppgå till högst tre. Förekommer tre arbetspass bör det 

eftersträvas att det blir längst en timmes uppehåll mellan arbetspassen. 

 

Mom 2:4 Rast 

 

Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka 

arbetstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. Arbetsgivaren 

skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så noga som 

omständigheterna medger. 

 

Rasterna skall förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem 

timmar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall 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. 

 

Mom 2:5 Paus 

 

Arbetsgivarna skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som 

behövs utöver rasterna. 

 

Om arbetsförhållandena kräver det får i stället särskilda arbetspauser 

läggas ut. Arbetsgivaren skall i så fall på förhand ange arbetspausernas 

längd och förläggning så noga som omständigheterna medger. Pauser 

räknas in i arbetstiden. 

 

Mom 2:6 Ändringar av ordinarie arbetstidsförläggning 

 

Besked om ändringar i den ordinarie arbetstidens förläggning skall lämnas 

minst två veckor i förväg. Sådant besked får dock lämnas kortare tid i 

förväg, om verksamhetens art eller händelser som inte har kunnat förutses, 

ger anledning till det. 

 

Mom 2:7 Nattarbete 

 



För arbetstagare i stationär tjänst får ordinarie arbetstid som med minst tre 

timmar infaller under natten läggas ut i genomsnitt högst var tredje natt 

under begränsningsperioden. 

 

För arbetstagare i åkande tjänst får ordinarie arbetstid förlagd på natten i 

genomsnitt per vecka under begränsningsperioden uppgå till högst tolv 

timmar under nattetid. 

 

Definition av natt regleras i lokalt avtal. 

 

Vid tjänstgöring i lokaltrafik upphandlad av länshuvudman får ordinarie 

arbetstid som påbörjas under tiden 00 till 04.30 inte förekomma två nätter i 

följd. Arbetsperiod som börjar mellan kl 00 till 04.30 får omfatta högst 6 

timmars ordinarie arbete. 

 

 

§ 7 Övertid 
 
Mom 1 Övertidsarbete 
 

Med övertidsarbete avses arbete som heltidsarbetande arbetstagare har 

utfört utöver den ordinarie dagliga arbetstid som gäller för arbetstagaren. 

 
Mom 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete 
 

När särskilda skäl föreligger är en arbetstagare skyldig att fullgöra allmän 

övertid med högst 200 timmar per kalenderår (48 timmar under en 

fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en kalendermånad). Timtalen får 

överskridas när det behövs för att arbetstagaren ska kunna slutföra ett 

uppdrag, som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten. 

 

För arbete på allmän övertid bör i första hand anlitas arbetstagare som 

frivilligt åtar sig detta. 

 

Partiellt sjukskrivna eller partiellt tjänstlediga med stöd av lag har inte 

skyldighet att utföra övertidsarbete. Delpensionärers skyldighet är 

begränsad till högst 25 timmar per kalenderår. 

 

Ytterligare övertid kan tas ut efter lokalt avtal med berörd 

arbetstagarorganisation. 



 

För chefer och kvalificerade handläggare kan 

överenskommelse träffas direkt med arbetstagaren. 

 
Mom 3 Nödfallsövertid 
 

En arbetstagare är skyldig att fullgöra nödfallsövertid enligt 

arbetstidslagen. 

 
Mom 4 Arbete som medför rätt till övertidskompensation 
 

Rätt till övertidskompensation föreligger om 

– övertidsarbetet har beordrats på förhand eller 

– övertidsarbetet har godkänts i efterhand. 

 

Arbetstagare som har 30 dagars semester enligt § 11 mom 2 har inte rätt 

till övertidskompensation. 

 

Om en arbetstagare har frihet beträffande arbetstidens förläggning, kan 

arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att han inte ska ha rätt 

till övertidskompensation utan förekomsten av erforderligt övertidsarbete 

ska beaktas vid fastställande av lönen. Detsamma gäller för arbetstagare 

som har rätt att beordra andra arbetstagare till övertidsarbete eller har rätt 

att självständigt avgöra eget övertidsarbete. Arbetsgivaren skall underrätta 

berörd lokal arbetstagarorganisation om överenskommelse har träffats 

enligt detta stycke. 

 

 

Anmärkning 

 

Det är viktigt att den chef som har medarbetare som omfattas av en 

individuell överenskommelse har en kontinuerlig dialog med sina 

medarbetare om verksamhetens krav, arbetstider och återhämtning. 

 

En individuell överenskommelse om att ersätta övertidsersättning med 

högre lön och/eller fler semesterdagar innebär inte att arbetsgivaren och 

medarbetaren kommit överens om ett högre ordinarie arbetstidsmått. 

 

Verksamhetens krav kan medföra att medarbetare, som träffat en 

individuell överenskommelse enligt ovan, under perioder behöver utföra 



arbete utöver ordinarie arbetstid. 

 
Mom 5 Övertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till 
ordinarie arbetstid 
 

Om en arbetstagare beordras att utföra övertidsarbete på tid som inte är 

förlagd i direkt anslutning till den ordinarie arbetstiden ges 

övertidskompensation som om övertidsarbetet hade utförts under minst tre 

timmar. Detta gäller dock inte om endast rast om högst 30 minuter skiljer 

övertidsarbetet från den ordinarie arbetstiden. 

 

Om arbetstagaren inställer sig till övertidsarbete ska arbetsgivaren ersätta 

uppkomna resekostnader. Detta gäller även för arbetstagare som inte har 

rätt till särskild övertidskompensation. 

 
Mom 6 Olika typer av övertidskompensation 
 

Kompensation för övertidsarbete kan ges antingen i pengar 

(övertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet). 

Kompensationsledighet ges om arbetstagaren själv vill det och 

arbetsgivaren inte av särskilda skäl bestämmer annat. Vid utläggning av 

ledighet bör arbetstagarens önskemål om tidpunkt beaktas. 

 

Mom 6:1 Återföring av övertid 

 

Om övertid ersatts med kompensationsledighet enligt mom 6 återförs 

motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt mom 2 ovan 

(allmän övertid). 

Exempel 

 

En medarbetare utför övertidsarbete om 4 timmar en helgfri måndag 

mellan 16.00-20.00. Dessa övertidstimmar räknas av från 

övertidsutrymmet 

enligt mom 2. 

 

Överenskommelse träffas med medarbetaren om att övertidsarbetet ska 

kompenseras med ledig tid (kompensationsledighet) under sex timmar (4 x 

1,5 tim = sex timmars kompensationsledighet). 

 

När kompensationsledigheten tagits ut återförs de fyra övertidstimmarna 



som har kompenserats genom ledigheten till övertidsutrymmet enligt mom 

2. 

 
Mom 7 Beräkning av övertidsersättning 
 

Övertidsersättning per timme betalas enligt följande. 

a) För övertidsarbete klockan 06.00 - 20.00 helgfria måndagar – 

fredagar: 

Fasta kontanta månadslönen (uppräknad till heltidslön) 

94 

b) För övertidsarbete på annan tid: 

Fasta kontanta månadslönen (uppräknad till heltidslön) 

72 

Övertidsarbete på vardagar som är arbetsfria för den enskilde arbetstagaren 

samt på midsommarafton, julafton och nyårsafton jämställs med 

övertidsarbete på "annan tid". 

Ersättning utbetalas inte för kortare tid än 15 minuter i följd. 

 

Semestertillägg är inkluderat i beloppet. 

 
Mom 8 Beräkning av kompensationsledighet 
 

Kompensationsledighet per övertidstimme ges enligt följande. 

a) För övertidsarbete klockan 06.00 - 20.00 helgfria måndagar - 

fredagar = 1 1/2 timme. 

b) För övertidsarbete på annan tid enligt mom 7 = 2 timmar. 

 

 
§ 8 Mertid 
 
Mom 1 Mertidsarbete 
 

Med mertidsarbete avses arbete som deltidsarbetande arbetstagare utför 

utöver den ordinarie dagliga arbetstid som gäller för arbetstagarens deltid 

men som ligger inom det ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande. 

Arbete på mertid anses som ordinarie arbetstid. 

 

Arbete för deltidsarbetande är övertid och ersätts enligt bestämmelserna i 

§ 7 om arbetstagaren 

– arbetar utöver ordinarie arbetstidsmåttet för heltidsarbetande under ett 



kalenderdygn 

– arbetar på dag som är arbetsfri för motsvarande heltidsarbetande 

– arbetar mer än det tillåtna antalet mertidstimmar 

– inkallas till arbete på tid som inte är ordinarie arbetstid för 

motsvarande heltidsarbetande. 

 
Mom 2 Skyldighet att utföra mertidsarbete 
 

När särskilda skäl föreligger är en deltidsarbetande arbetstagare skyldig att 

fullgöra mertidsarbete. Allmän mertid och allmän övertid får tas ut med 

sammanlagt 250 timmar per kalenderår. 

 

Den allmänna övertiden får inte överstiga 200 timmar per kalenderår (48 

timmar under en fyraveckorsperiod eller 50 timmar under en 

kalendermånad). 

 

Den allmänna mertiden får inte överstiga 175 timmar per kalenderår. 

 

För arbete på allmän mertid bör i första hand anlitas arbetstagare som 

frivilligt åtar sig detta. 

 

Partiellt sjukskrivna eller partiellt tjänstlediga med stöd av lag har inte 

skyldighet att utföra mertidsarbete. Delpensionärers skyldighet är 

begränsad till högst 25 timmar per kalenderår. 

Timtalen får överskridas om det behövs för att kunna slutföra ett uppdrag 

eller arbete som inte kan avbrytas utan stora olägenheter för verksamheten. 

Ytterligare övertid eller ytterligare mertid kan tas ut efter lokalt avtal med 

berörd arbetstagarorganisation. För chefer och kvalificerade handläggare 

kan överenskommelse träffas direkt med arbetstagaren. 

 
Mom 3 Nödfallsmertid 
 

En arbetstagare är skyldig att fullgöra nödfallsmertid enligt arbetstidslagen. 

 
Mom 4 Arbete som medför rätt till mertidskompensation 
 

Rätt till mertidskompensation föreligger om 

– mertidsarbetet har beordrats på förhand eller 

– mertidsarbetet har godkänts i efterhand. 

 
Mom 5 Mertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till den 



deltidsanställdes ordinarie arbetstid 
 

Om en arbetstagare beordras att utföra mertidsarbete på tid som inte är 

förlagd i direkt anslutning till den ordinarie arbetstiden ges 

mertidskompensation som om mertidsarbetet hade utförts under minst tre 

timmar. Detta gäller dock inte om endast rast om högst 30 minuter skiljer 

mertidsarbetet från den ordinarie arbetstiden. 

 
Mom 6 Olika typer av mertidskompensation 
 

Kompensation för mertidsarbete kan ges antingen i pengar 

(mertidsersättning) eller i ledig tid (kompensationsledighet). 

  

Kompensationsledighet ges om arbetstagaren själv vill det och 

arbetsgivaren inte av särskilda skäl bestämmer annat. Vid utläggning av 

ledighet bör arbetstagarens önskemål om tidpunkt beaktas. 

 
Mom 7 Beräkning av mertidsersättning 
 

Vid mertidsarbete utbetalas följande ersättning per timme. 

Fasta kontanta månadslönen (heltid) 

140 

 

Ersättning utbetalas inte för kortare tid än 15 minuter i följd. 

Semestertillägg är inkluderat i beloppet. 

 
Mom 8 Beräkning av kompensationsledighet vid mertidsarbete 
 

Kompensationsledighet beräknas timme för timme. 

 

 

§ 9 Restidsersättning m m 
 
Mom 1 Rätt till restidsersättning 
 

Arbetstagaren har rätt till restidsersättning enligt nedan om inte 

• arbetsgivaren och arbetstagaren har enats om att arbetstagaren ska 

vara undantagen 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 fastställande av lönen 

• arbetstagaren har en befattning som normalt medför tjänsteresor i 

betydande omfattning, t ex resande försäljare, servicetekniker eller 

liknande. En sådan arbetstagare har rätt till restidsersättning endast om 

arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om detta. 

Lokalt avtal får träffas om avvikelse från bestämmelserna i detta moment. 

 
Mom 2 Restid 
 

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

tjänsteresa utanför den egna stationeringsorten och inom Sverige som går 

åt för själva resan till bestämmelseorten och i förekommande fall ofrivillig 

väntetid under själva resan. 

 

Restid som faller inom klockslagen för arbetstagaren ordinarie dagliga 

arbetstid räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas därför 

endast tjänsteresor utanför arbetstagarens ordinarie arbetstid. 

Ersättning beräknas inte för kortare tid än 15 minuter i följd. 

 

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

under en del av resan, ska tiden kl 00 - 06.00 inte räknas med. 

 

Som restid räknas även normal tidsåtgång då arbetstagaren under en 

tjänsteresa själv kör bil eller annat fordon, oavsett om detta tillhör 

arbetsgivaren eller inte. 

 

Resan ska anses påbörjad och avslutad i enlighet med de bestämmelser 

som gäller för traktamentsberäkning eller motsvarande hos respektive 

arbetsgivare. 

 
Mom 3 Ersättning 
 

Restidsersättning betalas per timme enligt följande: 

 

ST, SRAT, Sveriges Ingenjörer 

1 december 2020 

72,40 kr 

 



ST, SRAT, Sveriges Ingenjörer 

1 maj 2022 

73,70 kr 

 

För tid från klockan 19.00 dag före tjänstgöringsfritt kalenderdygn till 

klockan 07.00 påföljande tjänstgöringsdag är dock tillägget per timme 

enligt följande: 

 

ST, SRAT, Sveriges Ingenjörer 

1 december 2020 

108,53 kr  

 

ST, SRAT, Sveriges Ingenjörer 

1 maj 2022 

110,48 kr 

 

Semestertillägg är inkluderat i beloppen. 

 
Mom 4 Traktamente 
 

Traktamente av alla slag är ersättning för merkostnader, som arbetstagaren 

åsamkas vid tjänsteuppdrag, som kräver bortavaro med övernattning 

utanför den egna stationeringsorten. 

 

Stationeringsort är den ort eller i vars närhet arbetstagaren har sin 

huvudsakliga sysselsättning. Om sysselsättningen inte är koncentrerad till 

viss ort fastställs stationeringsorten efter lokala överläggningar. 

Som grund för traktamenten gäller Inkomstskattelagens regler. 

 
Mom 5 Bilersättning 
 

Vid beordrad tjänsteresa med egen bil utges bilersättning med det skattefria 

beloppet enligt Inkomstskattelagen om arbetsgivaren inte kan 

tillhandahålla bil utan arbetstagaren enligt överenskommelse använder 

egen bil. 

 

 

§ 10 Ersättning för Ob, jour och beredskap 
 
Mom 1 Obekväm arbetstid 



 

Arbetstagare, som arbetar på obekväm tid, har obekvämtidstillägg, om inte 

annat följer av lokalt avtal. Obekvämtidstillägg utbetalas endast för sådant 

i ordinarie arbetstid ingående arbete som enligt arbetstidsschema eller 

motsvarande föreskrift eller enligt beslut av överordnad fullgörs på 

obekväm tid. 

Obekvämtidstillägg utgår för timme enligt följande: 

 

ST, SRAT, 

Sveriges Ingenjörer 

1 december 2020 

Enkel 21,17 kr 

Kvalificerat 47,25 kr 

Storhelg 106,17 kr 

 

ST, SRAT, 

Sveriges Ingenjörer 

1 maj 2022 

Enkel 21,55 kr 

Kvalificerat 48,10 kr 

Storhelg 108,08 kr 

 

Enkel obekväm tid är: 

- tid mellan klockan 19.00 och 22.00, i den mån det inte är fråga om 

tid som sägs nedan 

 

Kvalificerad obekväm tid är: 

- tid från klockan 19.00 på fredag till klockan 07.00 på måndag 

- tid från klockan 19.00 på dag före trettondagen, första maj och 

Kristi himmelsfärds dag till klockan 07.00 på närmast följande 

vardag 

- all tid på vardag som både föregås och efterföljs av sön- eller 

helgdag. 

- tid i övrigt mellan klockan 22.00 och 06.00. 

 

Obekväm arbetstid på storhelg är: 

- tid från klockan 19.00 dag före långfredagen till klockan 07.00 på 

dagen efter annandag påsk eller på nationaldagen klockan 00.00 till 

24.00 

- tid från klockan 19.00 på dag före pingstafton, midsommarafton, 



julafton eller nyårsafton till klockan 07.00 på vardag närmast efter 

helgdagsaftonen 

Semestertillägg är inkluderat i beloppen. 

 
Mom 2 Jour 
 

Jour är tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid är skyldig att stå till 

arbetsgivarens förfogande på arbetsplatsen eller annan anvisad plats utom 

bostaden för att när behov uppkommer utföra arbete. Jourtid får tas ut med 

högst 48 timmar under en fyraveckorsperiod eller högst 50 timmar under 

en kalendermånad. 

 

Lokalt avtal kan träffas om annan beräkning eller omfattning av jour. För 

chefer och kvalificerade handläggare kan överenskommelse om 

omfattningen träffas direkt med arbetstagaren. Ersättning för jour regleras i 

lokalt avtal. 

 
Mom 3 Beredskap 
 

Beredskap är tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid är skyldig att vara 

anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsplatsen. 

 

Beredskap får tas ut vid högst sju tillfällen under en tid av fyra veckor. 

Lokalt avtal kan träffas om annan beräkning eller omfattning av beredskap. 

För chefer och kvalificerade handläggare kan överenskommelse om 

omfattningen träffas direkt med arbetstagaren. 

 

Ersättning för beredskap regleras i lokalt avtal. 

 

 

§ 11 Semester 
 
Mom 1 Allmänna bestämmelser 
 

Arbetstagare har rätt till semester enligt lag med de ändringar och tillägg 

som gjorts nedan. 

Arbetsgivaren kan besluta om att intjänandeår och semesterår ska 

sammanfalla och utgöras av kalenderår. 

Lokalt avtal kan träffas om avsteg från bestämmelserna i denna paragraf i 

fråga om kortare sammanhängande semesterperiod än vad lagen 



föreskriver under juni-augusti, beräkning av semester vid oregelbunden 

och/eller koncentrerad arbetstidsförläggning (hel- eller deltid) och vid 

ändrad sysselsättningsgrad samt om beräkning av semesterlön och 

semesterersättning. För arbetsområden med oregelbunden 

arbetstidsförläggning kan lokalt avtal träffas om beräkning av semester för 

timme i stället för dag. 

 
Mom 2 Semesterns längd 
 

Årssemestern är: 

25 dagar - om inte annat anges nedan 

 

30 dagar - för arbetstagare, som har frihet beträffande arbetstidens 

förläggning och överenskommelse träffats med arbetstagaren om att 

särskild kompensation för övertidsarbete inte ska utgå, under förutsättning 

att förekomsten av övertidsarbete inte beaktats vid fastställande av lönen. 

 

För arbetstagare som har rätt att beordra andra arbetstagare till 

övertidsarbete eller har rätt att självständigt avgöra eget övertidsarbete och 

överenskommelse träffats med arbetstagaren om att särskild kompensation 

för övertidsarbete inte ska utgå, under förutsättning att förekomsten av 

övertidsarbete inte beaktats vid fastställande av lönen. 

 

Överenskommelse kan träffas med arbetstagare i annat fall om rätt till 30 

dagars semester i stället för särskild övertidskompensation. 

 

Lokalt avtal kan även träffas om att arbetstagare ska ha rätt till 30 dagars 

semester i stället för särskild övertidskompensation. 

 
Mom 3 Semesterlön 
 

Semesterlönen utgörs av den månadslön som är aktuell under semestern 

plus semestertillägg. 

Semestertillägg utgörs av 

- 0,8 procent av aktuell månadslön per betald semesterdag 

- ett belopp motsvarande nedan angivna procenttal av summan av sådana 

rörliga lönedelar som inte inkluderar semestertillägg och som har betalats 

ut under ett år närmast före semesteråret. 

Årssemester vid intjänandeårets början 

Procenttal 



25 12,00 

30 14,40 

 

Till summan av rörliga lönedelar enligt ovan ska för varje kalenderdag 

(helt 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 antalet anställningsdagar exklusive 

semesterledighetsdagar och hela kalenderdagar med 

semesterlönegrundandefrånvaro året före semesteråret. 

 

Om beräkning enligt föregående stycke ger ett mindre rimligt resultat får 

arbetsgivaren, efter samråd med berörd arbetstagarorganisation, bestämma 

summan av de rörliga lönedelarna med beaktande av vad som är normalt 

för arbetstagare med motsvarande arbete utan semesterlönegrundande 

frånvaro. 

 
Mom 4 Utbetalning av semesterlön 
 

Det semestertillägg som beräknas på den aktuella månadslönen betalas 

vid det ordinarie löneutbetalningstillfället i samband med eller närmast 

efter semestern. 

Semestertillägget för rörliga lönedelar betalas ut senast i juni månad om 

inte de lokala parterna enas om annat. 

 
Mom 5 Avdrag för obetald semesterdag 
 

För varje obetald semesterdag görs avdrag från arbetstagarens aktuella 

månadslön med 4,6 procent av månadslönen. 

 
Mom 6 Avräkning 
 

Om arbetstagaren under semesteråret fått större semesterlön än vad som 

motsvaras av intjänad semesterlön får arbetsgivaren göra avräkning mot 

den ordinarie lönen samt semestertillägget för rörlig lönedel. 

Detta moment gäller endast i det fall sammanfallande intjänandeår och 

semesterår tillämpas. 

 

Anmärkning 

 



I fråga om avräkning för förskottssemester i det fall skilda intjänandeår 

och semesterår tillämpas gäller bestämmelserna i semesterlagen (29 §). 

Finns skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 

om förskottssemester får avräkning, utom för intjänad semesterersättning, 

även göras mot intjänad lön. 

 
Mom 7 Semesterersättning 
 

Semesterersättning utgörs av intjänad semesterlön som inte betalats ut i 

samband med semesterledighet. Den beräknas som 4,6 procent av den 

aktuella månadslönen per semesterdag plus semestertillägg. 

 
Mom 8 Sparande av semester 
 

Mom 8:1 Antal sparade semesterdagar 

Om arbetstagare för visst semesterår har rätt till mer än 20 betalda 

semesterdagar, får han spara en eller flera av de överskjutande dagarna till 

ett senare semesterår. 

Arbetstagaren får dock vid varje tidpunkt inte ha fler sparade dagar än 25, 

om inte annat följer av lokalt avtal. 

 

Mom 8:2 Semesterlön för sparad semesterdag 

Semesterlön för sparad semesterdag utgörs av den månadslön som är 

aktuell under semestern samt semestertillägget om 0,8 procent. 

 
Mom 9 Semester vid intermittent deltidsarbete 
 

Om en arbetstagare är deltidsarbetande och arbetar mindre än fem dagar i 

genomsnitt per helgfri vecka, ska antalet bruttosemesterdagar (= det antal 

semesterdagar som ska läggas ut under semesteråret) omräknas till 

nettosemesterdagar (= som ska förläggas på de dagar som annars skulle ha 

utgjort arbetsdagar för arbetstagaren). 

 

Beräkningen görs enligt följande: 

Antal arbetsdagar/vecka x antalet bruttosemesterdagar / 5 

= antalet nettosemesterdagar 

(Antal arbetsdagar/vecka = arbetsdagar i genomsnitt per helgfri vecka i 

genomsnitt under begränsningsperioden enligt arbetstagarens 

arbetstidsschema.) 

 



Uppstår vid beräkningen brutet tal sker avrundning uppåt till närmaste 

heltal. Denna avrundning görs vid ett tillfälle per semesterår. 

 

Om arbetstagarens arbetstid ändras så att antalet arbetsdagar per vecka 

förändras, ska antalet outtagna nettosemesterdagar räknas om att svara mot 

den nya arbetstiden. 

 

Beräkning av semestertillägg, semesterersättning respektive löneavdrag vid 

obetald semester ska ske med utgångspunkt från antalet 

bruttosemesterdagar. 

 
Mom 10 Ändrad sysselsättningsgrad 
 

Om arbetstagaren under intjänandeåret haft annan sysselsättningsgrad än 

vid semestertillfället, ska för bestämmande av semesterlön och 

semestertillägg den månadslön som är aktuell under semestern justeras 

uppåt eller neråt i proportion till skillnaden mellan sysselsättningsgraderna. 

Detta gäller när skilda semesterår och intjänandeår tillämpas. 

 
Mom 11 Intyg om uttagen semester 
 

Intyg om uttagen semester ska utfärdas av arbetsgivaren vid anställningens 

upphörande. 


