
 
 
ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR              
BILAGA 2 
 
§ 3 ANSTÄLLNING 

 
3.2  Tidsbegränsade anställningar 
Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas i följande fall: 
 
-  för viss tid, viss säsong eller visst arbete om arbetsuppgifternas 

särskilda beskaffenhet föranleder en sådan anställning eller om 
arbetsgivaren och arbetstagaren i annat fall kommer överens om 
anställning för viss tid. I det senare fallet får anställningen pågå 
lägst en månad och högst tolv månader. Efter lokal 
överenskommelse kan tiden utsträckas ytterligare. 

 
- vid vikariat för att ersätta en arbetstagare vid t ex dennes ledighet 

på grund av semester, sjukdom, utbildning eller föräldraledighet 
 eller  
 för att upprätthålla en ledigförklarad befattning under högst sex 

månader, om arbetsgivaren och den lokala arbetstagarparten inte 
kommer överens om annat. 

 
 Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning 

som avser vikariat, som bedöms få en varaktighet av högst 
14 kalenderdagar.  

 
- vid tillfällig arbetsanhopning under högst sex månader 
 
- för skolungdom och studerande när de har ferier samt  vid 

praktikarbete 
 
- för arbetstagare som uppnått den ordinarie pensionsåldern enligt 

gällande ITP-plan. 
 
3.5        Facklig information  
Nyanställd arbetstagare har rätt att, en gång på betald tid, under en 
timme deltaga i den lokala arbetstagarorganisationen anordnad 
information om den fackliga verksamheten vid företaget. 
 
 
§ 4 ARBETSTID 
 
4.1.1  Tillämpningsområde 
Denna paragraf gäller samtliga arbetstagare inom branschområdet med 
nedan angivna undantag. I den mån lokala överenskommelser träffas 
enligt bestämmelserna i mom 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7 får undantag och 
avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser inte innebära att mindre 
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förmånliga regler tillämpas än vad som följer av direktivet 2003/88/EG 
om arbetstidens förläggning i vissa avseenden. 
 
4.1.2  Undantag 
För arbetstagare i företagsledande ställning gäller inte bestämmelserna i 
mom 4.2-4.8. 
 
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 (6.1.1) 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.   
 
4.2.5  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 beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall 
semester och sjukfrånvaro likställas med fullgjord arbetstid. I den 
sammanlagda arbetstiden om 48 timmar ingår ordinarie arbetstid, 
jourtid, mertid och övertid. Beredskapstid ingår inte. 
 
Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarparten kan träffa 
överenskommelse om annan beräkningsperiod, dock längst 12 månader. 
 
4.2.6  Dygnsvila och nattvila 
Om de lokala parterna inte enas om annat ska varje arbetstagare ges 
minst 11 timmars sammanhängande viloperiod per 24-timmarsperiod, 
beräknad från arbetspassets början enligt arbetstagarens gällande 
arbetstidsschema. 
 
I dygnsvilan ska tiden mellan klockan 00.00 och 05.00 ingå, såvida 
arbetsgivaren 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 arbetspass. 
 
Om motsvarande förlängd viloperiod av särskilda skäl inte kan läggas ut 
enligt föregående stycke ska arbetstagaren ges motsvarande förlängda 
viloperioder inom sju kalenderdagar. 
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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 under innevarande 24-
timmarsperiod/nästkommande arbetspass. Infaller denna vila helt eller 
delvis under tid som annars utgör ordinarie arbetstid görs inget 
löneavdrag.  
 
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. 
 
De lokala parterna kan med beaktande av reglerna i mom 4.1.1 
överenskomma om andra regler avseende dygnsvila än vad som gäller 
ovan. 
 
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 särskilt 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. 
 
De lokala parterna kan med beaktande av reglerna i mom 4.1.1 
överenskomma om andra regler avseende veckovila än vad som gäller 
ovan.  
 
4.2.8  Anteckning av övertid och mertid 
Arbetsgivaren ska föra de anteckningar som krävs för beräkning av 
övertid enligt mom 4.3 och mertid enligt mom 6.4. Arbetstagaren, den 
lokala arbetstagarparten eller den centrala arbetstagarparten har rätt att ta 
del av dessa anteckningar 
 
Anmärkning 
Även för arbetstagare som är undantagna från 4.2-4.4 är det av 
ömsesidigt intresse för arbetsgivaren och den lokala arbetstagarparten att 
ha en uppgift om den totala arbetstidens omfattning för dessa 
arbetstagare. Om den lokala arbetstagarparten så begär ska de lokala 
parterna gemensamt utforma lämpligt underlag för att bedöma 
arbetstidsvolymen även för dessa arbetstagare. 
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§ 6 BEREDSKAPSTJÄNST 
 
6.1 Definition 
Beredskap är tid då arbetstagaren på tjänstgöringsfri tid är skyldig att 
vara anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsplatsen. 
 
6.2  Avvikelse från arbetstidslagen 
I anslutning till arbetstidslagens bestämmelser avseende övertid, dygns- 
och veckovila 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. 

 
6.3    Lokal tillämpning 
Införande, förläggning och ersättning för beredskap regleras efter lokal 
överenskommelse. Om inte annat överenskommes gäller avseende 
ersättning vad som sägs i bilaga 2.  
 
Lokala överenskommelser om beredskapstjänst, vilka träffats före 2007-
06-01, skall anpassas till gällande regler om sammanlagd arbetstid, 
dygnsvila och veckovila. Det åligger de lokala parterna att senast 2007-
09-30 att vid behov uppta förhandlingar för anpassning/implementering 
av dessa regler. 
 
Vid lokala överenskommelser om beredskapstjänst skall parterna beakta 
att avvikelser från arbetstidslagens bestämmelser inte innebär att mindre 
förmånliga regler tillämpas än vad som följer av direktivet 2003/88/EG 
om arbetstidens förläggning i vissa delar.  
 
§ 7 FÖRSKJUTEN ARBETSTID 

7.3  Ersättning för förskjuten arbetstid 
Förskjuten arbetstid ersätts per timme enligt följande: 
 
måndag-fredag månadslönen 
från kl 18 till kl 24  600 
 
måndag-lördag månadslönen 
från kl 00 till kl 07  400 
 
lördag-söndag månadslönen 
från lördag kl 07 till söndag kl 24  300 
 
 
 
 
från kl 07 trettondagen, 1 maj, månadslönen 
Kristi himmelsfärdsdag och  300 
alla Helgons dag till kl 00 första  
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vardagen efter respektive helger 
 
från kl 18 på skärtorsdagen samt från 
kl 07 på påsk-, pingst-, midsommar-, månadslönen  
jul-,  nyårsafton och nationaldagen till kl 00         150 
första vardagen efter respektive 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 arbetstid utgår ersättning enligt ovan. Om arbetstagaren 
själv önskar utföra arbetet på obekväm arbetstid och särskild 
överenskommelse träffas härom utgår ej ersättning för förskjuten 
arbetstid. 
 
§ 9 RESTIDSERSÄTTNING 

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 
deltidsanställd arbetstagares lön räknas upp till den lön som motsvarar 
full ordinarie arbetstid.  
 
Semestertillägg är inkluderat i beloppet. 
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§ 10 LEDIGHET 
 
10.1.1  Nationaldagen 
Det kalenderår då nationaldagen infaller på lördag eller söndag 
erhåller arbetstagaren annan ledig dag utan löneavdrag. 
Överenskommelse skall träffas om utläggning av ledigheten. 
 
Anmärkning 
Vid planering av arbetstidens förläggning inför ett kalenderår då 
nationaldagen infaller på lördag eller söndag kan ledigheten 
exempelvis förläggas på dag före helgdag eller till s.k. klämdag. 
  
 

§ 12 FÖRÄLDRALEDIGHETSTILLÄGG MM 
 
12.1   Löneavdrag vid föräldraledighet 
 Vid föräldraledighet görs dagsavdrag för det antal dagar som ledigheten  
omfattar. 
 
12.2   Föräldralön 
Till tjänsteman som är tjänstledig med rätt till föräldrapenning betalas 
föräldralön från arbetsgivaren. 

 
Föräldralön betalas 
- för motsvarande högst 120 kalenderdagar inom en period av 24  
månader efter barns födelse eller adoption, 
- föräldralön betalas inte för fler kalenderdagar än ledigheten  
  omfattar, 
- föräldralön utges för högst 3 sammanhängande ledighetsperioder,  
- föräldralön betalas i anslutning till ledigheten, månatligen från  
  ledighetens början. 

 
12.3   Föräldralönens storlek 
  Föräldralönen är 10 procent av dagslönen på lönedelar upp till 10 x   
  prisbasbeloppet. 
  På lönedelar som överstiger 10 prisbasbelopp är föräldralönen 90  
  procent av dagslönen. 
 
  Med dagslön förstås månadslönen x 12 dividerat med 365. 
  Med månadslön avses i detta sammanhang fast kontant månadslön och  
  eventuella fasta lönetillägg samt den genomsnittsliga inkomsten per 
  månad under närmast föregående år av rörliga lönedelar. I rörliga  
  lönedelar ingår inte övertidsersättningar samt kostnadsersättningar,  
  oavsett om de är skattepliktiga eller inte. 
 
  Anmärkning 
  1) Prisbasbeloppet för 2007 är 40.300:- kr. 
  2) Vid partiell föräldraledighet anpassas löneavdrag och föräldralön till  
       ledighetens omfattning. 
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§ 14 LÖN FÖR DEL AV LÖNEPERIOD 
 
Arbetstagare som börjar eller slutar sin anställning under löpande 
kalendermånad 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. 
 
§ 17 GILTIGHETSTID 
 
Avtalet gäller från och med den 1 juni 2007 till och med den 31 maj 
2010. 
 
Om nytt avtal inte har träffats vid giltighetstidens utgång förlängs avtalet 
med en ömsesidig uppsägningstid om sju dagar. 
 
Förtida uppsägning 
Part äger rätt att senast den 30 november 2008 säga upp avtalet till 
upphörande vid utgången av den 31 maj 2009. 
 
 
_________________ 
 
Bilaga 2 
 
2.  Beredskapstjänst 
 
”-”-”-”-”- 
Från kl 18 på skärtorsdagen och     månadslönen 
nyårsafton samt från kl 07 på         350  
pingst-, midsommar- och julafton 
samt nationaldagen till kl 00 första  
vardagen efter respektive helger 
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