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Ändringar i branschavtal Internationella Kasinon 

§ 1 Avtalets omfattning 
Andra strecksatsen i stycke tre (arbetstagare anställd i beredskapsarbete) 
tas bort. 
 
§ 2 Anställning, mom 2 Provanställning 
Sista stycket ändras enligt följande: 
”Provanställning kan omfatta högst sex månader. Provanställning som 
inleds med utbildning enligt dokumenterad utbildningsplan kan för-
längas med utbildningstiden till sammanlagt högst 8 månader”.  
 
§ 5 Arbetstid, mom 2 Ordinarie ledighetsdagar och 
dygnsvila 
Första stycket, sista meningen ändras enligt följande: 
”Med helg menas i detta avseende perioden fr o m fredag t o m söndag.” 
 
§ 5 mom 2 Extra ledighetsdagar (röda dagar) 
Första punkten första stycket får följande tillägg: 
”för varje sådan dag”. 
 
Första punkten tredje stycket ändras: 
”Fr o m 2002-10-01 gäller att” tas bort. Stycket inleds med ”Anställd 
som……..” 
 
Sista punkten, andra meningen får följande tillägg: 
”Schemaläggning sker då med högst 4,78 arbetsdagar i genomsnitt per 
vecka….” 
 
Anmärkning 2 tas bort. 
 
Reglerna om extra ledighetsdagar läggs sist i arbetstidsparagrafen 
(p g a att dessa regler inte tillämpas på något kasino för närvarande). 
 
§ 5 mom 4 Övertid 
Tredje stycket får följande lydelse: 
”Beträffande deltidsanställd arbetstagare ska arbete som ersätts som 
mertid inte  avräknas från övertidsramen 150 timmar. Deltidsanställd 
arbetstagare som arbetar minst 17 timmar per vecka kan arbeta mertid 
upp till ordinarie heltid.” 
 
Om det efter överläggning och utredning klarläggs att det finns ett kon-
stant mertidsbehov som kan schemaläggas ska arbetsgivaren erbjuda 
högre sysselsättningsgrad. 
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Mom 5 Anteckning om övertid 
Rubriken ändras till: ”Anteckning om övertid och mertid” 
 
”och mertid” läggs till sist i första stycket. 
 
Förändringen gäller fr o m 2004-11-01. 
 
§ 6 Övertidskompensation mom 1, Övertidsarbete 
Andra stycket får ny text enligt följande: 
”Övertidsersättning utges för faktiskt arbetad tid.” 
 
Förändringen gäller fr o m 2004-11-01. 
 
Mom 4 Överskjutande timmar vid deltid (mertid) 
Fjärde stycket får ny text enligt följande: 
 
”Mertidsersättning utges för faktiskt arbetad tid.” 
 
Förändringen gäller fr o m 2004-11-01. 
 
§ 8 Ersättning för OB och beredskap, mom 2 Beredskap 
I parentesen i andra stycket stryks: ”, vid inställelse, minst 3 timmar 
samt.” 
 
§ 9 Semester, mom 2 Semesterns längd 
Följande anmärkning läggs till: 
”5. Semesterdygn omfattar 24 timmar och räknas från kl 06.00.” 
 
§ 10 Sjuklön m m, mom 10 Föräldralön, föräldraledighet 
Andra stycket får ny lydelse enligt följande: 
”Föräldralön betalas högst 
30 dagar om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst 1 år i 
följd, 
60 dagar om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst 2 år i 
följd, 
90 dagar om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst 3 år i 
följd, 
120 dagar om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren minst 4 år i 
följd eller mer. Föräldralönen beräknas genom ett löneavdrag för varje 
frånvarodag (inklusive arbetsfria dagar) för högst 30, 60, 90 respektive 
120 dagar med belopp som motsvarar sjukavdrag enligt mom 4:2.” 
 
§ 11 mom 2, nytt stycke: 
Mom 2:1 Tjänstledighet vid rehabilitering 
 
Tjänstledighet för att pröva annat arbete bör beviljas i rehabiliterings-
syfte. Ledigheten begränsas till sex månader men kan förlängas efter 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. 
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§ 12 Uppsägning, mom 4 Övriga bestämmelser vid 
uppsägning 
Mom 4.1 Överenskommelse om annan uppsägningstid, upphör att gälla. 
 
§ 13 Giltighetstid 
Detta avtal gäller fr o m 2004-04-01 t o m 2007-09-30. 


