
                   Bilaga 1 
 
 
 
Ändringar i branschavtal Spel för internationella 
kasinon 2007-2010 

§ 3 ALLMÄNNA ÅLIGGANDEN 
Texten mom 1 - 3 i Kasinoavtalet ska fortsätta gälla. 
 
 
§ 4 LÖN FÖR DEL AV LÖNEPERIOD 
Ett nytt stycke tre tillförs: 
”Om månadslönen ändras under löpande kalendermånad sker beräk-
ningen på samma sätt. Beräkningen ska proportioneras till antalet kalen-
derdagar i månaden.” 
 
 
§ 5 ARBETSTID 
Texten nedan är hämtad från Spelavtalet. Ändringar och tillägg är färg-
markerade. 
 
Mom 1   Avtalets omfattning 

Mom 1:1 Tillämpningsområde 
Tjänstemän som omfattas av detta avtal undantas från tillämpningen av 
arbetstidslagen (SFS 1982:673) i sin helhet.  
 
Parterna är eniga om att detta avtal ligger inom ramen för EG:s arbets-
tidsdirektiv, som syftar till att bereda arbetstagarna säkerhet och hälsa 
vid arbetstidens förläggning. Särskilda bestämmelser om arbetstiden för 
minderåriga finns i arbetsmiljölagen. 
 
Med begreppet tjänstemannaklubb i detta avtal avses den lokala fackliga 
organisationen.  
 
Mom 1:2 Undantag 
Bestämmelserna i mom 2 – 6, som  reglerar ordinarie arbetstid, övertid, 
mertid, jourtid och anteckningar om övertid, mertid och jourtid samt 
sammanlagd arbetstid gäller ej beträffande 

a) tjänstemän i kvalificerade befattningar med ledningsfunktion 

b) arbete som tjänstemannen utför i sitt hem eller eljest under så-
dana förhållanden att det inte kan anses tillkomma arbetsgivaren 
att vaka över hur arbetet är anordnat. 

Mom 1:3 Överenskomna undantag 
Tjänstemän som enligt § 6 mom 2:2 träffar överenskommelse om att 
övertidsarbete skall ersättas med längre semester och/eller högre lön kan 
träffa överenskommelse om att de skall vara undantagna från tillämp-
ningen av mom 2 - 6 i detta avtal.  
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Det är av ömsesidigt intresse för arbetsgivaren och tjänstemannaklubben 
att ha en uppgift om den totala arbetstidens omfattning för tjänstemän 
som är undantagna från mom 2-6 i detta avtal. Om tjänstemannaklubben 
så begär ska de lokala parterna gemensamt utforma lämpligt underlag för 
att bedöma arbetstidsvolymen även för dessa tjänstemän.  
Mom 2  Ordinarie arbetstid 

Mom 2:1 Längd och begränsningsperiod 
Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per 
helgfri vecka under en begränsningsperiod om högst fyra veckor eller en 
kalendermånad. Veckan räknas från och med måndag om inte annan 
beräkning tillämpas på arbetsstället. 

För tjänstemän i intermittent treskiftarbete får den ordinarie arbetstiden 
inte överstiga 38 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. 

För tjänstemän i kontinuerligt treskiftarbete får den ordinarie arbetstiden 
inte överstiga 36 timmar i genomsnitt per helgfri vecka och år. 

För tjänsteman som omfattas av arbetstidsschema som pågår kontinuer-
ligt och som inte tar hänsyn till röda dagar, får ordinarie arbetstid inte 
överstiga 38 timmar i genomsnitt per vecka. Schemaläggning sker då 
med högst 4,78 arbetsdagar i genomsnitt per vecka beräknat på kalen-
derår. Byte av ledighetsdag kan ske i samråd med arbetsgivaren. 
 
Anmärkningar: 

1. Efter lokal överenskommelse kan 38 timmars arbetsvecka enligt 
ovan ersättas med extra ledighetsdagar i enlighet med bilaga 2. 

2. Tjänsteman med schemalagt nattarbete omfattas av lokalt avtal 
om arbetstidsförkortning, se bilaga 3. 

 

Mom 2:2 Annan begränsningsperiod 
Överenskommelse om en begränsningsperiod om högst tolv månader 
kan träffas mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben. Sådan 
överenskommelse kan gälla för en enskild tjänsteman eller för en grupp 
av tjänstemän. Uppsägning av sådan överenskommelse skall göras minst 
tre månader före giltighetstidens utgång. 

Anmärkning 

De centrala parterna är ense om att det är möjligt att tillämpa olika 
lång arbetstid under olika delar av året. 

Mom2:3 Arbetstidens förläggning 
Vid arbetstidens förläggning skall hänsyn tas såväl till verksamhetens 
behov som till tjänstemannens behov och önskemål. Inriktningen skall 
vara att så långt möjligt beakta tjänstemannens möjligheter att förena 
arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt.  

Om tjänstemannens önskemål inte kan tillgodoses skall arbetsgivaren på 
begäran ange skälen för detta. 

Vid ändring av tjänstemannens arbetstid kan en skälig övergångsperiod 
som beaktar ovanstående behövas innan ändringen genomförs. 
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Mom 3  Övertid 

Mom 3:1 Allmän övertid 
När det finns särskilda behov får allmän övertid tas ut med högst 200 
timmar per kalenderår. 

Vid beräkning av övertid skall ledighet som förläggs till arbetstagarens 
ordinarie arbetstid respektive jourtid likställas med fullgjord arbetstid. 

Mom 3:2 Återföring av övertid 
Om övertidsarbete ersätts med kompensationsledighet enligt § 6 mom 
3:3 återförs motsvarande antal timmar till övertidsutrymmet enligt 3:1 
ovan (allmän övertid).  
Exempel 

En tjänsteman utför övertidsarbete, fyra timmar, en vardagskväll. Dessa 
övertidstimmar räknas av från övertidsutrymmet enligt 3:1. Överens-
kommelse träffas om att tjänstemannen skall kompenseras med ledig tid 
(kompensationsledighet) under sex timmar (4 timmar x 1,5 tim = sex 
timmar kompensationsledighet). 

När kompensationsledigheten har tagits ut återförs de fyra övertidstim-
marna som har kompenserats genom ledigheten till övertidsutrymmet 
enligt 3:1. 

Under kalenderåret får högst 75 timmar på detta sätt återföras till över-
tidsutrymmet, såvida inte arbetsgivaren och tjänstemannaklubben enas 
om annat. 

Anmärkning 

Arbetsgivaren och tjänstemannaklubben kan komma överens om att 
övertid som ersatts med kompensationsledighet skall läggas ut inom en 
viss tidsperiod, till exempel räknat från tidpunkten för övertidsarbetets 
utförande eller före ett visst datum. En sådan överenskommelse gäller 
tills vidare med tre månaders uppsägningstid.  

Mom 3:3 Extra övertid 
Utöver vad som sagts ovan kan, när det finns synnerliga skäl, extra 
övertid tas ut under kalenderåret med högst 150 timmar efter överens-
kommelse mellan arbetsgivaren och tjänstemannaklubben. 

Mom 3:4 Nödfall 
Om en natur- eller olyckshändelse eller någon annan därmed jämförlig 
omständighet, som inte kunnat förutses, vållat avbrott i verksamheten 
eller medfört överhängande fara för sådant avbrott eller skada på liv, 
hälsa eller egendom, skall övertid som fullgjorts med anledning därav 
inte beaktas vid beräkning av övertid enligt 3:1 (allmän övertid) och 3:3 
ovan (extra övertid). 

Mom 3:5 Mertid 
Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger 
tjänstemannens ordinarie arbetstid enligt anställningsavtalet.  

Beträffande deltidsanställda tjänstemän ska arbete som ersätts enligt § 6 
mom 4 räknas av från övertidsutrymmet i 3:1 ovan. 
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Mom 4  Jourtid 

Mom 4:1 Omfattning av jourtid 
Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att tjänsteman-
nen står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att utföra 
arbete när det uppstår behov, får jourtid tas ut med högst 48 timmar un-
der en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Som 
jourtid anses inte tid då tjänstemannen utför arbete för arbetsgivarens 
räkning. 

Mom 4:2 Annan begränsningsperiod  
Arbetsgivaren och tjänstemannaklubben kan träffa en skriftlig överens-
kommelse om annan begränsningsperiod av jourtid för en viss tjänste-
man eller grupp av tjänstemän. 

En överenskommelse enligt föregående stycke gäller tills vidare med tre 
månaders uppsägningstid. 
Mom 5  Anteckning av övertid, mertid och jourtid 

Arbetsgivaren skall föra de anteckningar som krävs för beräkning av 
övertid, mertid och jourtid. Tjänstemannen, tjänstemannaklubben eller 
representanter för den centrala arbetstagarparten har rätt att ta del av 
dessa anteckningar. 
Mom 6 Sammanlagd arbetstid 

Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå 
till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 
fyra månader. 

I lokal överenskommelse kan bestämmas att beräkningsperioden istället 
skall vara längre, högst tolv månader. Förlängning av beräkningsperio-
den förutsätter att berörd tjänsteman kompenseras med ledighet eller ges 
lämpligt skydd.  

Vid beräkning av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjuk-
frånvaro under tid då tjänsteman annars skulle ha arbetat likställas med 
fullgjord arbetstid 

Anmärkning 
I den sammanlagda arbetstiden ingår ordinarie arbetstid, allmän och 
extra övertid, mertid samt jourtid. Utfört arbete under beredskap räknas 
som arbetstid.  
 
Mom 7  Nattarbetande - natt 

Med nattarbetande avses tjänsteman som normalt utför minst tre timmar 
av sitt arbetspass nattetid samt tjänsteman som troligen kommer att full-
göra en tredjedel av sin årsarbetstid på natten. Med natt avses perioden 
mellan kl 22.00 - 06.00. 

Arbetstiden för nattarbetande tjänsteman får under varje period om 24 
timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningspe-
riod om fyra månader. Vid genomsnittsberäkningen ska från beräk-
ningsperioden avräknas tjugofyra timmar för varje påbörjad period om 
sju dagar. Avvikelse får göras i lokal överenskommelse under förutsätt-
ning att tjänstemannen kompenseras med ledighet eller lämpligt skydd. 
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Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller 
mental ansträngning får inte arbeta mer än åtta timmar inom den 24-
timmarsperiod när de utför nattarbete. Avvikelse får göras tillfälligtvis 
om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat 
förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikelse får göras endast under 
förutsättning att tjänstemannen ges motsvarande kompensationsledighet. 

Semester och sjukfrånvaro under tid då tjänstemannen annars skulle ha 
arbetat skall likställas med fullgjord arbetstid. 
Mom 8 Rast och måltidsuppehåll 

Mom 8:1 Rast 
När arbetsdagen är längre än fem timmar har tjänstemannen rätt till rast. 
Avvikelse får göras genom lokal överenskommelse. Sådan avvikelse 
förutsätter att berörda tjänstemän kompenseras med ledighet eller ges 
lämpligt skydd. 

Arbetsgivaren skall på förhand ange rasternas längd och förläggning så 
noga som omständigheterna medger. 

Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsställande med 
hänsyn till arbetsförhållandena. 

Anmärkning 

En god arbetsmiljö förutsätter att det, utöver rasterna, är möjligt att ta 
pauser under arbetsdagen. Pauser räknas in i arbetstiden.  

Mom 8:2 Måltidsuppehåll 
Rast får bytas mot måltidsuppehåll på arbetsplatsen om det är nödvän-
digt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdoms-
fall eller annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. 
Sådant måltidsuppehåll räknas in i arbetstiden. 
Mom 9  Vila 

Mom 9:1 Dygnsvila  
Om de lokala parterna inte enas om annat ska varje tjänsteman ges minst 
elva timmars sammanhängande viloperiod per 24-timmarsperiod, beräk-
nad från arbetspassets början enligt tjänstemannens gällande arbetstids-
schema.  
 

Avvikelse från dygnsvila får göras tillfälligtvis, om det föranleds av nå-
got särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, 
under förutsättning att tjänstemannen kompenseras med motsvarande 
ledighet. 

Genom lokal överenskommelse kan avvikelse från ovanstående göras 
under förutsättning att tjänstemannen kompenseras med ledighet eller 
ges lämpligt skydd. 

I det fall ledigheten förläggs till ordinarie arbetstid ska löneavdrag inte 
göras. 

Anmärkning 

1. Vid arbete under beredskap ska ledighet i tid motsvarande faktiskt 
arbetad tid under beredskapen läggas ut i direkt anslutning till näst-
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kommande arbetspass för uppfyllande av sammanlagd dygnsvila, enligt 
första stycket ovan.  

2. Avvikelse, enligt andra stycket ovan, kan ske tillfälligtvis, om det för-
anleds av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses av arbets-
givaren. En sådan avvikelse från dygnsvilan förutsätter att tjänsteman-
nen ges motsvarande förlängd viloperiod, det vill säga timme per timme, 
svarande mot avbrottet. Den motsvarande förlängda viloperioden ska 
om möjligt läggas i anslutning till det arbetspass som avbrutit viloperio-
den. Om detta av sakliga verksamhetsskäl inte är möjligt ska denna le-
dighet läggas ut inom sju dagar från det att dygnsvilan avbrutits.  

Mom 9:2 Veckovila  
Tjänstemannen skall beredas minst 36 timmars sammanhängande ledig-
het under varje period om sju dagar (veckovila). 

Ledigheten skall så långt möjligt förläggas till veckoslut. Ledigheten kan 
dock förläggas såväl i början som i slutet av en sjudagarsperiod. Ledig-
heterna för två perioder kan sammanföras till ett veckoskifte, vilket gör 
det möjligt att anpassa ledigheten vid exempelvis beredskapstjänst. 

För tjänsteman som omfattas av arbetstidsschema som pågår kontinuer-
ligt och som inte tar hänsyn till röda dagar ska ordinarie ledighetsdagar 
normalt förläggas som dubbelledighet, vilken innefattar två hela lediga 
dygn räknat från kl 06.00 den första ledighetsdagen. En dubbelledighet 
ska om möjligt förläggas till i genomsnitt var tredje helg. Med helg me-
nas i detta avseende perioden fr o m fredag t o m söndag. 
  

Om sakliga, tekniska eller arbetsorganisatoriska förhållanden motiverar 
det får genom lokal överenskommelse en veckovila om lägst 24 timmar 
tillämpas.  

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av 
något särskilt förhållande, som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren, 
under förutsättning att tjänstemannen kompenseras med motsvarande 
ledighet.  

Annan avvikelse från första stycket får göras genom lokal överenskom-
melse, under förutsättning att tjänstemannen kompenseras med ledighet 
eller ges lämpligt skydd. 

 
 
§ 6 ÖVERTIDSKOMPENSATION mom 1, Övertidsarbete 
Andra stycket följer Kasinotext enligt följande: 
”Övertidsersättning utges för faktiskt arbetad tid.” 
 
 
§ 6 ÖVERTID mom 3:2, Beräkning av övertidsersättning 
a) följer Kasinotext enligt följande: 
”för övertidsarbete i anslutning till ordinarie arbetstid upp till 3 timmar” 
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§ 6 ÖVERTID mom 4, Mertid 
Sista stycket följer Kasinotext enligt följande: 
”Mertidsersättning utges för faktiskt arbetad tid.” 
 
 
§ 9 SEMESTER mom 2, Semesterns längd 
Lägg till punkt 5 enligt Kasinoavtalet: 
”5. Semesterdygn omfattar 24 timmar och räknas från kl 06.00.” 
 
 
§ 10 SJUKLÖN M M mom 10 Föräldralön, föräldraledighet 
Formeln i sista stycket ändras från: 
 
 månadslönen x 12,2     till:  månadslönen x 12  
52 x veckoarbetstiden       52 x veckoarbetstiden 
 
 
§ 11 LEDIGHET 
Stycke två om fridagar utgår. 
 
Mom 3 Avdrag vid ledighet utan lön 
Punkterna a), b) och c) ändras enligt följande: 
 
” a) Vid ledighet del av dag eller vid ledighet som omfattar högst 5 ar-

betsdagar görs avdrag för varje timme med 
 
 månadslönen, inkl fasta lönetillägg x 12  
                                52 x veckoarbetstiden 
  
b)  Ledigheten är sex arbetsdagar eller mer  

 
Avdrag görs för varje kalenderdag som ledigheten omfattar med 
månadslönen (inkl fasta lönetillägg) gånger 12 dividerat med 
365.” 
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                      Bilaga 2 
 
Extra ledighetsdagar (röda dagar) – kräver lokal överenskommelse 

- Intjänande av extra ledighetsdagar 
Arbetstagare som arbetat eller haft ordinarie ledighetsdag på helgdag, 
midsommar, jul- eller nyårsafton, som infaller måndag till och med 
fredag, intjänar extra ledighetsdag för varje sådan dag. 
 
Deltidsanställd med färre än fem arbetsdagar i genomsnitt i veckan 
intjänar extra ledighetsdag bara om helgdagen infaller på arbetsdag. 
 
Anställd som arbetar fem dagar i genomsnitt per vecka och som arbetat 
på helgdag, julafton eller nyårsafton som infaller på en lördag, intjänar 
en extra ledighetsdag för varje sådan dag. 
 
- Ledighet på röd dag 
Arbetstagare som skulle har arbetat enligt arbetsschema på sådan röd 
dag och som erhåller betald ledighet intjänar ingen extra ledighetsdag. 
 
- Förläggning av extra ledighetsdagar 
Intjänade extra ledighetsdagar förläggs av arbetsgivaren efter samråd 
med arbetstagaren. En sådan dag skall dock läggas ut under julhelgen. 
Förläggningen skall meddelas minst en vecka i förväg. 
 
Om överenskommelse inte träffas, förläggs dagar som inte tagits ut 
under kalenderåret till semestern påföljande år. Ledighetsdag som in-
tjänas under december månad kan dock förläggas till och med den 31 
mars. 
 
- Lön för extra ledighetsdag 
Vid utläggning av extra ledighetsdag minskas inte månadslönen. 
När anställning avslutas och extra ledighetsdagar finns innestående, 
ersätts månadsavlönad med ett belopp motsvarande månadslönen gånger 
tolv dividerat med 365 per extra ledighetsdag. 
 
Anmärkningar: 

1. Ersättning för extra ledighetsdag intjänas från anställningens 
början men utgår endast om anställningen varar i mer än två 
månader. 

2. Extra ledighetsdagar enligt ovan förutsätter lokalt avtal. 
Parterna noterar att lokalt avtal gäller tills vidare vid CC 
Restauranger AB i Göteborg.  
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