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Lokalt avtal mellan Domstolsverket och ST inom 
Sveriges Domstolar/OFR/S angående enskilda 
överenskommelser  

 

1 § Avtalsparter  

Avtalsparter i detta avtal är Domstolsverket och ST inom Sveriges 
Domstolar/OFR/S.   

2 § Tillämpningsområde 

Detta avtal gäller för alla anställda inom Sveriges Domstolar som omfattas av 
Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S, P, O, nedan kallat Villkorsavtalet. 

3 § Central reglering 

I Villkorsavtalet finns bestämmelser som innebär att arbetsgivaren och 
arbetstagaren får träffa enskild överenskommelse om följande: 

- Förtroendearbetstid (4 kap. 16 § 2 st.) 

- Annan arbetstidsförläggning (4 kap. 16 § 1 st.) 

- Ökat uttag av övertid (4 kap. 19 §) 

- Anställningens uppsägningstid (14 kap. 5 §) 

Detta avtal innebär att ytterligare möjligheter att träffa enskilda 
överenskommelser införs. Avtalet sluts med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtalet 
samt 11 § PA 03. 

4 § Syfte 

Enskilda överenskommelser innebär anpassningar av anställningsvillkoren på ett 
sätt som gagnar såväl arbetsgivaren som arbetstagaren. Syftet är att öka 
möjligheterna att rekrytera, motivera och behålla de medarbetare som behövs för 
verksamheten på kort och lång sikt. 

5 § Semester 

Arbetsgivaren och arbetstagaren får träffa enskild överenskommelse om 
avvikelser från bestämmelserna om antalet semesterdagar och semester under del 
av dag. Den enskilda överenskommelsen får avse en period om högst ett år, men 
kan förnyas successivt. 

 



 

 

6 § Pension 

Arbetsgivaren och arbetstagaren får träffa enskild överenskommelse om att 
avstående från lön eller motsvarande förmån istället ska tillgodoräknas 
arbetstagaren i form av en extra avgift till den kompletterande ålderspensionen. 
Den enskilda överenskommelsen får avse en period om högst ett år, men kan 
förnyas successivt. 

7 § Formkrav 

En enskild överenskommelse ska vara skriftlig och undertecknas av både 
arbetstagaren och arbetsgivaren. Innan överenskommelsen träffas ska ST inom 
Sveriges Domstolar/OFR/S informeras. 

8 § Avstämning  

Domstolsverket och ST inom Sveriges Domstolar/OFR/S ska vart tredje år 
göra en gemensam avstämning. 

9 § Avtalets giltighet  

Avtalet gäller från och med den 1 september 2014 och tillsvidare, med en 
ömsesidig uppsägningstid om tre månader. 

 

Avtalet upprättas i två exemplar varav parterna tar var sitt. 

 
För Domstolsverket För ST inom Sveriges Domstolar/OFR/S 

 

 

Barbro Thorblad Anette Jellve  


