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ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR – ÄNDRINGAR 
 
 
 
§ 1 Avtalets omfattning 
 
1.2 Tillämpning 
 
Stycke ett får ny lydelse enligt följande: 
 
För att avtalet ska gälla vid ett företag krävs en skriftlig begäran från någon av parterna. 
Avtalet träder därefter i kraft från och med den första dagen nästa månad, såvida inte annan 
överenskommelse träffas i det enskilda fallet. Avtalet gäller mellan de parter som anges i 
begäran. 
 
 
§ 4 Övertidskompensation 
 
4.1.1 Överenskommelse med vissa tjänstemän 
 
Stycke två får följande lydelse: 
 
Sådana överenskommelser är avsedda för tjänstemän 

- i chefsställning eller i annan kvalificerad befattning eller 
- med okontrollerbar arbetstid eller 
- med frihet i arbetstidens förläggning 

 
4.4.3 Övertidskompensation vid mertidsarbete 
 
Anmärkning införs med följande lydelse: 
 
Anmärkning 
Övertids- och mertidsarbete för deltidsanställd tjänsteman kan ske efter överenskommelse 
mellan arbetsgivare och tjänsteman. 
 
 
§ 8 Restidsersättning 
 
8.3 Restidsersättning 
 

1) stycke två får ny lydelse enligt följande: 
 
Restidsersättning enligt divisorn 240 betalas för högst sex timmar per kalenderdygn, 
såvida inte längre restid kan visas. 
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§ 11 Ledighet 
 
11. 1. Permission, kort ledighet med lön 
 
Nytt tredje stycke införs med följande lydelse: 
 
Tjänstemannen har rätt till en dags permission under de år nationaldagen 6 juni infaller på 
lördag eller söndag. Sådan permission förutsätter att tjänstemannen varit anställd minst fem 
månader när nationaldagen infaller dessa dagar. Ledighet av detta skäl kan inte uttas annat år.  
För deltidsanställd tjänsteman proportioneras ledigheten i förhållande till arbetstidsmåttet. 
 
11.5.2  Föräldralönens storlek 
 
Ny text: 
 
Om tjänstemannen har varit anställd i ett men inte två år i följd utgörs föräldralönen per 
frånvarodag av  
 

- en månadslön minus 30 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom från och med 
den 15:e kalenderdagen enligt 10.3.6 - 10.3.8. 

 
Om tjänstemannen har varit anställd i två men inte tre år i följd utgörs föräldralönen per 
frånvarodag av  
 

- två månadslöner minus 60 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom från och 
med den 15:e kalenderdagen enligt 10.3.6 – 10.3.8 

 
Om tjänstemannen har varit anställd i tre men inte fyra år i följd utgörs föräldralönen per 
frånvarodag av  
 

- tre månadslöner minus 90 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom från och 
med den 15:e kalenderdagen enligt 10.3.6 – 10.3.8. 

 
Om tjänstemannen har varit anställd i fyra år i följd eller mer utgörs föräldralönen per 
frånvarodag av 
 

- fyra månadslöner minus 120 sjukavdrag beräknat per dag såsom vid sjukdom från och 
med den 15:e kalenderdagen enligt 10.3.6 till 10.3.8. 

 
Föräldralön betalas endast om ledigheten är sammanhängande minst en månad. 
 
 
§ 13 Uppsägning 
 
Nytt avsnitt med följande text: 
 
13.4.3 Avbrytande av provanställning och anställning för arbetstopp eller under ferier 
mm 
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Bestämmelsen tillförs ett nytt sista stycke efter anmärkningen: 
 
Anställning för att avlasta en tillfällig arbetstopp eller anställning under ferier, 
studieuppehåll samt vid praktikarbete enligt 2.2 kan avbrytas 14 dagar efter det att 
arbetsgivare eller tjänsteman underrättat den andra parten om att anställningen skall 
avslutas. Förutsättning härför är att underrättelsen har lämnats senast inom en månad 
från det att tjänstemannen har tillträtt anställningen. Underrättelsen skall vara skriftlig 
och ha lämnats part personligen eller, om detta är oskäligt att kräva, i rekommenderat 
brev. 
 
13.4.5 Pensionärer uppsägningstid 
 
Paragrafen får ny lydelse enligt följande: 
 
För tjänstemän som står kvar i tjänst vid företaget efter den ordinarie pensionsålder som gäller 
för anställningen enligt ITP-planen gäller uppsägningstider enligt 13.1.1 och 13.2.1. Samma 
gäller om en tjänsteman anställts vid företaget efter det att tjänstemannen uppnått den 
ordinarie pensionsålder som tillämpas där. Har tjänsteman fyllt 67 år gäller en månads 
uppsägningstid för såväl arbetsgivare som tjänsteman. 
 
 
Redaktionella ändringar 
  
Följande ändringar införs i avtalet. 
 
Ersättning för förskjuten arbetstid, 5.3 och ersättning för jourtid 6.3 anges enligt 
följande: 
 
från kl. 07 trettondagen, 1 maj,  nationaldagen, Kristi himmelsfärdsdag och alla helgons dag 
till kl. 00 första vardagen efter respektive helger 
 
månadslönen 
     300 
 
Ersättning för beredskapstjänst 7.3 anges enligt följande: 
 
från kl. 07 trettondagen , 1 maj, nationaldagen, Kristi himmelsfärdsdag och alla helgons dag 
till kl. 00 första vardagen efter respektive helger 
 
Beredskapstjänst I   Beredskapstjänst II 
 
månadslönen                                                                   månadslönen 
       500         700 
 
 
 
 
10.3.6 Sjukdom fr.o.m. den 15:e kalenderdagen 
 
För varje sjukdag (även arbetsfria vardagar samt sön- och helgdagar) görs sjukavdrag per dag 
enligt följande: 
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Med månadslön avses utöver vad som anges i 10.3.5 även förmåner i form av kost eller 
bostad värderade enligt Skatteverkets anvisningar. 
 
Sjukavdraget beräknas olika beroende på om tjänstemannens månadslön över- eller 
understiger en viss lönegräns. Denna lönegräns beräknas som 
 
 7,5 x pbb 
  12 
 
 exempel 2007: 
 Pbb: år 2007 40 300 kr 
 
 Lönegränsen blir därför: 
 
 7,5 x 40 300 kr  =  25 187, 50 kr för år 2007 
 12 
 
 
 
För tjänstemän med månadslön som uppgår till högst lönegränsen: 
 
90 %  x   månadslönen x 12   
               365 
 
För tjänstemän med månadslön över lönegränsen: 
 
Sjukavdrag görs med 
 
90 % x 7,5 x pbb + 10 % x månadslönen x 12 - 7,5 x pbb 
 365  365    
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