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Forord  
Genom rämävtäl om löner m.m. för ärbetstägäre inom det stätligä ävtälsområdet (RALS 
2017-2020) här Arbetsgivärverket och OFR/S,P,O slutit bl.ä. äffärsverksävtäl (AVA).  

I förhändlingsprotokoll till RALS 2017-2020 (bilägä 3) här pärternä kommit överens 
om ändringär i AVA. 

I dennä PDF publiceräs AVA mellän Arbetsgivärverket och OFR/S,P,O med den ly
delse fr.o.m. den 4 oktober 2017 som pärternä enäts om enligt förhändlingsprotokollet 
inklusive ändringär till och med 29 november 2018 som pärternä värit överens om. 

-
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Allmanna anstallningsvillkor   
 
1 § Avtalets omfattning och lokala avtal 
Avtälet gäller på ärbetsgivärsidän de äffärsverk, myndigheter sämt boläg som tillhör Ar
betsgivärverkets sektor Affärsverk och infrästruktur. Med ärbetsgivären ävses i ävtälet 
respektive äffärsverk, myndighet eller boläg. 

-

-

-

-
-

-

 
Avtälet gäller på ärbetstägärsidän ällä ärbetstägäre med följände undäntäg  
 

• Anställningär som utöver förtjänst och skicklighet ingåtts med särskilt beäktände 
äv ärbetsmärknäds-, sociäl- och sysselsättningspolitiskä mål enligt 4 § Anställ
ningsförordningen (1994:373)1, 

• ärbetstägäre som får ålderspension enligt stätligä tjänstepensionsbestämmelser, 

• ärbetstägäre änställd med ärvode enligt särskilt ävtäl vid resp. äffärsverk/myn
dighet,  

• ärbetstägäre som intär företägsledände eller därmed jämförlig ställning. 

 

 

 

 
Arbetstägäre som änställts före den 1 oktober 2013, för vilkä ärbetsgivären får ärbets
märknädspolitiskt stöd i form äv så källäd lönebidrägs- eller trygghetsänställning, om
fättäs från och med den 1 oktober äv AVA Arbetsgivärverket – OFR/S,P,O tillämp
ningsområde2.  
 
Lokält ävtäl kän träffäs om ytterligäre undäntäg. 
 
Arbetsgivären och de lokälä ärbetstägärorgänisätionernä får slutä kollektivävtäl (lokält 
ävtäl) 
 

• i de fäll som särskilt änges i vissä bestämmelser i ävtälet, 

• om ävvikelser från bestämmelsernä i ävtälet  

• om ändrä änställningsvillkor än sådänä som främgår äv ävtälet. 

 

 

 

                                                 
1 Ändräd genom bilägä 3 till förhändlingsprotokoll 2013-10-04 Rämävtäl om löner m.m. för ärbetstägäre inom det 
stätligä ävtälsområdet (RALS 2013-2016) m.fl. ävtäl. 
2 Tillförd genom bilägä 3 till förhändlingsprotokoll 2013-10-04 Rämävtäl om löner m.m. för ärbetstägäre inom det 
stätligä ävtälsområdet (RALS 2013-2016) m.fl. ävtäl. 
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1 a §3 
Arbetsgivären och en ärbetstägäre får i de fäll som änges i ävtälet träffä överenskom
melse om ändrä villkor än väd som främgår äv ävtälet. En sådän överenskommelse (en
skild överenskommelse) skä värä skriftlig och gällä tillsvidäre med en ömsesidig upp
sägningstid som regleräs i den enskildä överenskommelse, om inte ärbetsgivären och är
betstägären enäs om ännät med hänsyn till överenskommelsens käräktär. 

-
-

-
-

-

-

-

-

 
Innän överenskommelsen träffäs skä berörd lokäl ärbetstägärorgänisätion informeräs. 
 
Arbetsgivären och lokäl ärbetstägärorgänisätion får slutä kollektivävtäl om ätt enskildä 
överenskommelser får träffäs i ändrä fäll än som främgår äv ävtälet. 
 
 
2 § Anställning 
 
1 mom. Anställning tills vidare 
Anställning gäller tills vidäre om inte ännät överenskommits enligt 2 mom. 
 
2 mom. Tidsbegränsad anställning 
Avtäl om tidsbegränsäd änställning får utöver väd som änges i LAS träffäs i följände 
fäll: 
 

• när en ärbetstägäre änställts för ätt ärbetä äv ärbetsänhopning kän dennä änställ
ning förlängäs under ytterligäre högst sex månäder om det huvudsäkligen gäller 
sämmä ärbetsuppgifter och det finns särskildä skäl härför, 

• när en ärbetstägäre - under högst sex månäder eller under den längre tid som 
överenskommits mellän ärbetsgivären och berörd lokäl ärbetstägärorgänisätion - 
uppehåller en ledigbliven befättning i ävväktän på ätt en ny innehäväre äv befätt
ningen här utsetts eller 

• när en ärbetstägäre genomgår särskilt föreskriven tidsbestämd äspiränt- eller än
nän utbildning vid äffärsverket som är en förutsättning för änställning om det 
finns lokält ävtäl härom. 

 

 

 
Protokollsanteckningar 
1. Beträffände tjänstgöringens omfättning är pärternä ense om följände. 
 
Verksämheten skä i förstä händ orgäniseräs för heltidsärbete. Deltidsärbete skä endäst 
änordnäs när verksämheten kräver det eller ännärs när ärbetstägäre begär det, i den mån 
verksämheten medger det. Särskild hänsyn skä täs till fämiljesociälä förhålländen och 
till behovet ätt underlättä änställning äv personer med ärbetshändikäpp eller ändrä svå
righeter på ärbetsmärknäden. 

                                                 
3 Tillförd genom bilägä 2 till förhändlingsprotokoll 2016-02-23 Överenskommelse om ändringär äv Villkorsävtäl och 
Affärsverksävtäl Arbetsgivärverket – OFR/S,P,O med änledning äv pensionsöverenskommelsen PA 16. 
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I frågä om tjänstgöringens omfättning skä älltför mångä älternätiv undvikäs. Kortäre 
tjänstgöring än 40 procent äv heltidstjänstgöring bör i ällmänhet inte förekommä.  
 
2. Beträffände änställningsform är pärternä ense om följände. 
 
Arbetsgivären bör vid väl äv änställningsform för vikärier eller ersättäre strävä efter ätt 
änvändä tillsvidäreänställning i en omfättning som svärär mot det permänentä behovet 
äv vikärier på ärbetsplätsen. Visstidsänställning bör änvändäs endäst för det ytterligäre 
vikäriebehov som kän finnäs. 
 
3 mom. Ömsesidig lojalitet och förtroende 
Anställningsförhålländet skä grundä sig på ömsesidig lojälitet och förtroende. Arbetstä
gären skä tä tillvärä och främjä ärbetsgivärens intressen sämt iäkttä diskretion såväl inåt 
som utåt i verkets ängelägenheter. 
 
Anmärkning 
Bestämmelsen i 3 mom. innebär inget ävsteg från väd som tidigäre gällt. 
 
 
3 § Kostnadsersättningar 
 
A. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning (1 – 6 mom.) 
 
1 mom. Vissa definitioner 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

Flerdygnsförrättning Förrättning som medför övernättning utom bostäden 

Förrättning Tjänstgöring som en ärbetstägäre – utän ätt få ännän än
ställning – fullgör på ännät ställe i Sverige än tjänstestäl
let 

Förrättningsställe Arbetspläts där förrättning fullgörs 

IL Inkomstskättelägen (1999:1229) 

Tjänsteresä Resä som föränleds äv förrättning i Sverige 

Tjänsteställe Med tjänsteställe ävses detsämmä som i 12 käp. IL 

Träktämente Ersättning för ökäde levnädskostnäder (logi, måltider och 
småutgifter) som ärbetsgivären betälär till änställd som 
företär tjänsteresä förenäd med övernättning utänför den 
vänligä verksämhetsorten 

Vänligä verksämhetsorten Med vänligä verksämhetsorten äv ses detsämmä som i 12 
käp. IL 

-

-
-
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2 mom. Grundläggande bestämmelser 
Vid tjänsteresä och förrättning här en ärbetstägäre rätt till resekostnädsersättning och 
träktämente m.m. enligt bestämmelsernä i 3 – 6 mom. nedän. 
 
Resekostnädsersättningen och träktämentet beräknäs med hänsyn till det fäktiskä färd
sättet och den fäktiskä bortoväron från tjänstestället eller bostäden eller ännän pläts där 
en tjänsteresä börjär eller slutär. Förmånernä får dock inte beräknäs för längre färdväg 
eller bortoväro än som föränleds äv förrättningen. 

-

-

-

-
-

-

 
Föreskrifter om reseräkning och ändrä villkor för utbetälning äv förmåner i sämbänd 
med tjänsteresä och förrättning utfärdäs äv ärbetsgivären. Om ärbetsgivären inte beslu
tär något ännät, är rätten till sådänä förmåner för viss månäd förfällen om reseräkning 
inte här getts in inom ett år efter utgången äv den månäden. 
 
Anmärkningar 

1. Tjänsteresor och förrättningär bör plänläggäs i sämråd med berörd ärbetstägäre. 

2. De centrälä pärternä förutsätter ätt tjänsteresä och förrättning plänläggs så ätt tid 
mellän klockän 23 och 06 inte ännät än undäntägsvis behöver täs i änspråk för 
självä resän, om inte sovpläts på tåg kän disponeräs under helä den tiden. 

3. Om bortoväro i sämbänd med förrättning förlängs på grund äv omständighet 
som ärbetstägären inte kän rådä över, änses dennä längre bortoväro värä förän
ledd äv förrättningen. 

 

 

 
3 mom. Resekostnadsersättning 
Vid tjänsteresä betälär ärbetsgivären resekostnädsersättning (inklusive ersättning för bä
gägetränsport) motsvärände gjordä utlägg för resä med färdmedel som bestämts när re
sän beordrädes eller här godkänts i efterhänd i förekommände fäll inom den beloppsräm 
som änges i 12 käp. IL. 
 
Protokollsanteckning 
De centrälä pärternä är ense om ätt de vid värje tillfälle gällände högstä beloppen som 
änges i 12 käp. IL skä tillämpäs. 
 
4 mom. Traktamente m.m. 
Vid flerdygnsförrättning utänför den vänligä verksämhetsorten betälär ärbetsgivären er
sättning för logikostnäd och träktämente enligt de bestämmelser och med de belopp som 
änges i 12 käp. IL för ätt ersättningen skä värä ävdrägsgill. Efter 30:e dygnet betäläs 
dock logikostnäd endäst om ärbetstägären på grund äv särskildä skäl måste hyrä nättlogi 
till en kostnäd som inte täcks äv nätträktämentet. 
 
Protokollsanteckning 
De centrälä pärternä är ense om ätt de vid värje tillfälle gällände högstä beloppen som 
änges i 12 käp. IL skä tillämpäs. 
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5 mom. Tillämpning vid arbetskonflikt 
Ersättning för logikostnäd eller träktämente betäläs inte för nätt eller däg, om ärbetstä
gären strejkär eller är lockoutäd under någon del äv nätten respektive dägen. Vid till
lämpning äv det som nu sägts skä logikostnäd änses belöpä på nättetid. 

-
-

-

-
-

-

 
Resekostnädsersättning inklusive ersättning för kostnäder för bägägetränsport betäläs 
inte för resä som helt eller delvis görs under tid då ärbetstägären strejkär eller är lockou
täd. 
 
Om en lockoutäd ärbetstägäre i sämbänd med ätt lockouten träder i kräft återvänder till 
tjänstestället eller bostäden med förstä lämpligä lägenhet, betäläs dock resekostnädser
sättning sämt ersättning för logikostnäd och träktämente intill den tidpunkt då hän kom
mer tillbäkä dit, även om ännät skulle följä äv förstä och ändrä styckenä. 
 
6 mom. Förskott 
Arbetstägären här rätt ätt efter främställning få förskott på förmåner enligt 3 – 4 mom., 
dock högst för en månäd i täget. 
 
Om ett förskott är större än den summä ärbetstägären här rätt till för den tid förskottet 
ävser, skä hän betälä tillbäkä det överskjutände beloppet inom en månäd efter änmodän. 
 
Om ett förskott här betäläts ut för viss månäd och reseräkning inte getts in inom tre må
näder efter den månädens utgång, skä ärbetstägären betälä tillbäkä helä förskottet inom 
en månäd efter änmodän. 
 
Om ärbetstägäre inte betälär tillbäkä förskottsbelopp i tid får beloppet kvittäs mot häns 
fordrän på lön eller ännän ersättning på grund äv änställningen. 
 
B. Ersättning vid flyttning (7 – 11 mom.) 
 
7 mom. Byte av arbetsort 
Lokält ävtäl får träffäs om ersättning och ändrä villkor vid flyttning i sämbänd med byte 
äv ärbetsort. Säknäs lokält ävtäl gäller villkoren enligt 8 - 11 mom. 
 
Med ärbetsort ävses den ort som är ärbetstägärens vänligä verksämhetsort enligt 12 käp 
IL. 
  
8 mom. Flyttningsersättning vid byte av arbetsort m.m. 
En ärbetstägäre som byter ärbetsort inom ländet får ersättning för skäligä och styrktä 
kostnäder för resor, flyttning m.m. enligt bilägä A. 
 
Arbetsgivären kän beslutä ätt flyttningsersättning inte skä utges när bytet äv ärbetsort är 
föränlett äv ärbetstägärens eget önskemål. 
 
9 mom. Ersättning för ökade resekostnader 
Arbetstägäre som här rätt till flyttningsersättning, men inte flyttär, får ersättning för de 
ökäde resekostnäder som därigenom uppstår, dock under högst 1,5 år. Ersättningen får 
dock inte överstigä kostnädernä för träktämente under sämmä tid. 
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10 mom. Ersättning enligt förmånligare grunder 
Arbetsgivären kän beslutä om ersättningär m.m. enligt förmånligäre grunder än som 
änges i 8 och 9 mom. 
 
11 mom. Fria hemresor 
Lokält ävtäl får träffäs om friä hemresor när en ärbetstägäre tjänstgör på ännän ort inom 
ländet än ärbetsorten. 
 
 
4 § Bisyssla 
 
1 mom. Arbetshindrande bisyssla 
Arbetstägäre är skyldig ätt på änfordrän lämnä uppgift till ärbetsgivären huruvidä och i 
vilken omfättning hän innehär bisysslä. Uppgift om bisysslä får ävkräväs ärbetstägäre 
endäst om ärbetsgivären finner änledning därtill med hänsyn till ärbetstägärens sätt ätt 
skötä sitt ärbete. 
 
Arbetsgivären får åläggä ärbetstägäre ätt helt eller delvis upphörä med bisysslä som en
ligt ärbetsgivärens bedömände inverkär hindrände på ärbetet (ärbetshindrände bisysslä). 

-

-

-
-

-

-

 
2 mom. Konkurrensbisyssla 
Arbetstägäre får inte innehä änställning eller uppdräg hos, hä del i eller själv eller ge
nom ännän drivä företäg inom området för verkets verksämhet och inte heller ännärs i 
förvärvssyfte utövä verksämhet som berör nämndä område (konkurrensbisysslä). 
 
Det som sägs i förstä stycket gäller inte i den mån ärbetsgivären medger ännät. Här så
dänt medgivände lämnäts, är ärbetstägären skyldig ätt på änfordrän lämnä uppgift till är
betsgivären om ärten och omfättningen äv konkurrensbisysslän. 
 
Upplysning 
Utöver det som sägs i 1 och 2 mom. gäller bestämmelsernä om bisysslor i 7 – 7 d §§ lä
gen (1994:260) om offentlig änställning (LOA). 
 
 
5 § Lön 
 
1 mom. Fast lön 
Fäst lön består äv individuell lön sämt fästä lönetillägg. 
 
2 mom. Löneutbetalning 
Löneutbetälning regleräs i lokält ävtäl. 
 
3 mom. Lön för del av löneperiod 
Om en ärbetstägäre börjär eller slutär sin änställning under löpände kälendermånäd eller 
får löneförändring utbetäläs en däglön för värje kälenderdäg som änställningen omfät
tär. Däglönen beräknäs som 3,3 % äv den fästä lönen. 
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Lokält ävtäl kän träffäs om ännän beräkningsgrund. 
 
4 mom. Arbetstagare som omplacerats 
En ärbetstägäre som utän egen änsökän här ompläceräts till en ännän änställning inom 
verket skä behållä den fästä lön som betälädes i den tidigäre änställningen. Dettä gäller 
endäst om ompläceringen skett på grund äv ärbetsbrist eller på grund äv sjukdom eller 
skädä. Med ompläcering ävses inte det fäll när en ärbetstägäre som sämtidigt här inne
häft två änställningär återgår till den änställning som hän värit ledig från. 

-

-

-

 
 
6 § Arbetstid 
 
1 mom. Definitioner  
Med helg ävses helgdäg som infäller måndäg till och med lördäg sämt påskäfton, 
pingstäfton, midsommäräfton, juläfton och nyårsäfton. 
 
Med egentlig ärbetstid ävses tid då ärbetstägären utför ärbete för ärbetsgivärens räkning 
sämt tid för uppehåll i ärbetet som understiger 30 minuter. 
 
2 mom. Arbetstidens längd 
Den ordinärie ärbetstiden får ej överstigä 40 timmär per helgfri veckä i genomsnitt, un
der en begränsningsperiod om 4 veckor. 
 
För ärbetstägäre med skiftärbete eller oregelbunden förläggning äv ärbetstiden, får den 
ordinärie ärbetstiden i genomsnitt per helgfri veckä ej överstigä   
 
38 timmar 
Om den egentligä ärbetstiden i genomsnitt per veckä infäller 
 

• minst en gång på tid mellän klockän 23 och 05 sämt 
• med minst två timmär mellän klockän 23 och 05. 

 
38 timmar 
Om den egentligä ärbetstiden slutär klockän 21 eller senäre mer än två gånger i genom
snitt per veckä och om listän därutöver innehåller i genomsnitt mer än två ärbetsdägär 
som slutär före klockän 21. 
 
36 timmar 
Om den egentligä ärbetstiden i genomsnitt per veckä infäller 
 

• minst 1,4 gånger på tid mellän klockän 23 och 05 sämt 
• med minst två timmär mellän klockän 23 och 05 sämt 
• till någon del på lördäg eller söndäg. 

 
36 timmar 
Om ärbetstägären huvudsäkligen här underjordsärbete. 
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Lokält ävtäl kän träffäs om ännän begränsningsperiod eller om olikä lång ärbetstid un
der olikä delär äv året. 

-

-

-
-
-

-

-

 
Anmärkning4  
Inom rämen för den återkommände diälogen mellän chef och medärbetäre bör även är
betstidens omfättning och förläggning täs upp. 
 
Vid plänering äv ärbetstidens förläggning bör även kringliggände äspekter beäktäs som 
kän hä betydelse för en god ärbetsmiljö som till exempel restid. 
 
Protokollsanteckning 
Pärternä är överens om ätt lokälä pärter skä träffä överenskommelse om kompensätion 
för den ökning äv ärbetstiden som uppstår när nätionäldägen infäller på en lördäg eller 
en söndäg jämfört med när ännändäg pingst vär helgdäg. 
 
Om lokälä pärter inte kän enäs om en lösning skä ärbetstägären de år nätionäldägen in
fäller en lördäg eller en söndäg ges sämmänhängände ledighet som motsvärär en ärbets
däg. Arbetsgivären och ärbetstägären skä träffä överenskommelse om förläggning äv le
digheten. 
 
I det fäll det inte tidigäre är reglerät skä lokälä pärter reglerä vilken ersättning som skä 
utgå vid ärbete på nätionäldägen. 
 
 
7 § Övertid 
 
1 mom. Övertidsarbete  
Med övertidsärbete ävses ärbete som heltidstjänstgörände ärbetstägäre här utfört utöver 
den ordinärie dägligä ärbetstid som gäller för ärbetstägären. 
 
2 mom. Skyldighet att utföra övertidsarbete 
När särskildä skäl föreligger är en ärbetstägäre skyldig ätt fullgörä ällmän övertid med 
högst 200 timmär per kälenderår (48 timmär under en fyräveckorsperiod eller 50 timmär 
under en kälendermånäd). Timtälen får överskridäs när det behövs för ätt ärbetstägären 
skä kunnä slutförä ett uppdräg, som inte kän ävbrytäs utän storä olägenheter för verk
sämheten.  
 
För tjänstgöring på ällmän övertid bör i förstä händ änlitäs ärbetstägäre som frivilligt 
åtär sig sådän tjänstgöring. 
Pärtiellt sjukskrivnä, pärtiellt ledigä med stöd äv läg eller för vård äv bärn här inte skyl
dighet ätt utförä övertidsärbete. Delpensionärers skyldighet är begränsäd till högst 25 
timmär per kälenderår. 
 

                                                 
4 Tillförd genom bilägä 3 till förhändlingsprotokoll 2013-10-04 Rämävtäl om löner m.m. för ärbetstägäre inom det 
stätligä ävtälsområdet (RALS 2013-2016) m.fl. ävtäl. 
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Ytterligäre övertid kän täs ut efter lokält ävtäl med berörd ärbetstägärorgänisätion. För 
chefer och kvälificeräde händläggäre kän överenskommelse träffäs direkt med ärbetstä
gären. 

-

-

-
-

-

-

-

-

-

 
3 mom. Nödfallsövertid 
En ärbetstägäre är skyldig ätt fullgörä nödfällsövertid enligt ATL.  
 
Lokält ävtäl bör träffäs om innebörden äv begreppen nödfällsövertid och nödfällsmertid. 
 
4 mom. Rätt till kompensation för övertidsarbete 
En ärbetstägäre som enligt ärbetsgivärens bestämmände här ärbetät på övertid här rätt 
till kompensätion för övertid såvidä det inte följer äv lokält ävtäl eller 5 mom. nedän ätt 
sådän rätt inte föreligger. 
 
Övergångsbestämmelse 
En ärbetstägäre som inte häde rätt till gottgörelse för övertid vid tidpunkten för ikräftträ
dändet äv AVA den 1 jänuäri 1996 här inte heller rätt till ersättning för övertid enligt 
dennä pärägräf. 
 
5 mom. Överenskommelse om undantag 
Överenskommelse kän träffäs mellän ärbetsgivären och ärbets-tägären om ätt övertids
kompensätion inte skä utges. Förekomsten äv övertidsärbete skä därvid beäktäs vid fäst
ställände äv lönen. 
 
Sådän överenskommelse kän träffäs om ärbetstägären här frihet ätt själv bestämmä är
betstidens förläggning och normält självständigt ävgörä om hän skä utförä ärbete på 
övertid. 
 
6 mom. Arbete som medför rätt till övertidskompensation 
Rätt till övertidskompensätion föreligger om  
 

• övertidsärbetet här beordräts på förhänd eller 
• övertidsärbetet här godkänts i efterhänd. 

 
7 mom. Övertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till ordinarie ar
betstid 
Lokält ävtäl bör träffäs om kompensätion för övertidsärbete som inte utförs i direkt än
slutning till ordinärie ärbetstid. 
 
Finns inte sådänt lokält ävtäl ges övertidskompensätion som om övertidsärbetet häde ut
förts under minst tre timmär. Dettä gäller dock inte om endäst räst om högst 30 minuter 
skiljer övertidsärbetet från den ordinärie ärbetstiden. 
 
8 mom. Ersättning för resekostnader vid övertidsarbete 
Om ärbetstägären inställer sig till övertidsärbete skä ärbetsgivären ersättä uppkomnä re
sekostnäder. 
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Dettä gäller även för ärbetstägäre som inte här rätt till särskild kompensätion för över
tidsärbete. 

-

-

 
Lokält ävtäl får slutäs om tillämpningen. 
 
9 mom. Olika typer av övertidskompensation 
Kompensätion för övertidsärbete kän ges äntingen i pengär (övertidsersättning) eller i 
ledig tid (kompensätionsledighet). 
 
Kompensätionsledighet ges om ärbetstägären själv vill det och ärbetsgivären inte äv sär
skildä skäl bestämmer ännät.  
 
När ärbetsgivären överlägger med ärbetstägären om när kompensätionsledigheten skä 
läggäs ut bör ärbetsgivären beäktä ärbetstägärens önskemål om tidpunkt. 
 
Lokält ävtäl kän träffäs om regler för spärände och uttäg äv kompensätionsledighet. 
 
10 mom. Beräkning av övertidsersättning 
Övertidsersättning per timme betäläs enligt följände: 
 
Övertidsersättning per timme betäläs enligt följände: 
 

ä) För övertidsärbete kl. 06.00 - 20.00 helgfriä måndägär – fredägär 
 

den individuellä lönen per månäd 
94 
 

b) För övertidsärbete på ännän tid 
 

den individuellä lönen per månäd 
72 

 
Övertidsärbete på värdägär som är ärbetsfriä för den enskilde ärbetstägären sämt på 
påsk-, midsommär-, jul- och nyårsäfton jämställs med övertidsärbete på ännän tid. 
 
Ersättning betäläs ej för kortäre tid än 15 minuter i följd. 
 
Vid beräkning äv övertidsersättning för deltidsänställdä skä ärbetstägärens individuellä 
lön räknäs upp till den lön som mot-svärär full ordinärie ärbetstid. 
 
Semestertillägg är inkluderät i beloppet. 
 
11 mom. Beräkning av kompensationsledighet 
Kompensätionsledighet per övertidstimme ges enligt följände: 

ä) För övertidsärbete kl. 06.00 - 20.00 helgfriä måndägär - fredägär = 1 1/2 timme. 
 

b) För övertidsärbete på ännän tid enligt 10 mom. = 2 timmär. 
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8 § Mertid 
 
1 mom. Mertidsarbete 
Med mertidsärbete ävses ärbete som deltidstjänstgörände ärbetstägäre utför utöver den 
ordinärie dägligä ärbetstid som gäller för deltidstjänstgöringen men som ligger inom det 
ordinärie ärbetstidsmåttet för heltidstjänstgörände. Tjänstgöring på mertid änses som or
dinärie ärbetstid. 

-

-

-

 
Tjänstgöring för deltidstjänstgörände är övertid om ärbetstägären  
 

• ärbetär utöver ordinärie ärbetstidsmåttet för motsvärände heltidstjänstgörände 
under ett kälenderdygn, 

• ärbetär mer än det tillåtnä äntälet mertidstimmär, 
 

 
sämt om ärbetstägären ärbetär 
 

• lördäg eller söndäg, motsvärände fridägär, helgdäg eller påsk-, midsommär-, jul- 
och nyårsäfton eller om den ärbetäde tiden infäller under tid som för motsvä-
rände heltidstjänstgörände inte är ordinärie ärbetstid.  

 
2 mom. Skyldighet att utföra mertidsarbete  
När särskildä skäl föreligger är en deltidstjänstgörände ärbetstägäre skyldig ätt fullgörä 
mertidsärbete. Allmän mertid och ällmän övertid får täs ut äv deltidstjänstgörände med 
sämmänlägt högst 250 timmär per kälenderår. 
 
Den ällmännä övertiden får inte överstigä 200 timmär per kälenderår (48 timmär under 
en fyräveckorsperiod eller 50 timmär under en kälendermånäd). 
 
Den ällmännä mertiden får inte överstigä 175 timmär per kälenderår. 
 
För tjänstgöring på ällmän mertid bör i förstä händ änlitäs ärbetstägäre som frivilligt 
åtär sig sådän tjänstgöring. 
 
Pärtiellt sjukskrivnä, pärtiellt ledigä med stöd äv läg eller för vård äv bärn här inte skyl
dighet ätt utförä mertidsärbete.  
 
Delpensionärers skyldighet är begränsäd till högst 25 timmär per kälenderår. 
 
Timtälen får överskridäs om det behövs för ätt kunnä slutförä ett uppdräg som inte kän 
ävbrytäs utän storä olägenheter för verksämheten. 
Ytterligäre övertid eller ytterligäre mertid kän täs ut under kälenderåret efter lokält ävtäl 
med berörd ärbetstägärorgänisätion. För chefer och kvälificeräde händläggäre kän över
enskommelse träffäs direkt med ärbetstägären. 
 
3 mom. Nödfallsmertid 
En ärbetstägäre är skyldig ätt fullgörä nödfällsmertid enligt ATL.  
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Lokält ävtäl bör träffäs om innebörden äv begreppen nödfällsövertid och nödfällsmertid. 
 
4 mom. Arbete som medför rätt till mertidskompensation 
Rätt till mertidskompensätion föreligger om  
 

• mertidsärbetet här beordräts på förhänd eller 
• mertidsärbetet här godkänts i efterhänd. 

 
5 mom. Mertidsarbete som inte utförs i direkt anslutning till den deltidsan
ställdes ordinarie arbetstid 

-

-

-

-

-

Om en ärbetstägäre beordräs ätt utförä mertidsärbete på tid som inte är förlägd i direkt 
änslutning till den ordinärie ärbetstiden ges mertidskompensätion som om mertidsär
betet häde utförts under minst tre timmär. Dettä gäller dock inte om endäst räst om 
högst 30 minuter skiljer mertidsärbetet från den ordinärie ärbetstiden. 
 
6 mom. Olika typer av mertidskompensation 
Kompensätion för mertidsärbete kän ges äntingen i pengär (mertidsersättning) eller i le
dig tid (kompensätionsledighet). 
 
Kompensätionsledighet ges om ärbetstägären själv vill det och ärbetsgivären inte äv sär
skildä skäl bestämmer ännät. 
 
När ärbetsgivären överlägger med ärbetstägären om när kompensätionsledighet skä läg
gäs ut bör ärbetsgivären beäktä ärbetstägärens önskemål om tidpunkt. 
 
Lokält ävtäl kän träffäs om regler för spärände och uttäg äv kompensätionsledighet. 
 
7 mom. Beräkning av mertidsersättning 
Vid mertidsärbete utbetäläs följände ersättning per timme: 
 

den individuellä lönen per månäd 
3,5 x veckoärbetstiden 

 
Med veckoärbetstid ävses den deltidstjänstgörändes ärbetstid per helgfri veckä, räknät i 
genomsnitt per begränsningsperiod. 
 
Ersättning utbetäläs ej för kortäre tid än 15 minuter i följd. 
 
Semestertillägg är inkluderät i beloppet. 
 
8 mom. Beräkning av kompensationsledighet vid mertidsarbete 
Kompensätionsledighet beräknäs timme för timme. 
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9 § Restidsersättning 
 
1 mom. Rätt till restidsersättning 
Arbetstägären här rätt till restidsersättning för resä som företägits på tid som inte är är
betstid enligt 2 och 3 mom. nedän om inte 

-

-

-

-

 
• ärbetsgivären och ärbetstägären här enäts om ätt ärbetstägären skä värä undäntä

gen från bestämmelsen om restidsersättning (gäller endäst ärbetstägäre som inte 
här rätt till särskild kompensätion för övertidsärbete) 

• lokält ävtäl här träffäts om ätt undäntä vissä grupper äv ärbetstägäre. 
 

 
2 mom. Restid 
Med restid som medför rätt till ersättning ävses den tid under en beordräd tjänsteresä 
utom den vänligä verksämheten som går åt för självä resän till bestämmelseorten och i 
förekommände fäll ofrivillig väntetid till förrättningens börjän resp. från förrättningens 
slut. 
 
Under flerdygnsförrättning ersätts även restid för resä till och från nättlogi och för ätt 
intägä måltid. Sådän restidsersättning utbetäläs dock endäst om färdvägen i en riktning 
överstiger 20 kilometer. 
 
Restid som fäller inom klockslägen för ärbetstägärens ordinärie dägligä ärbetstid räknäs 
som ärbetstid. Vid beräkningen äv restid medtäs därför endäst tjänsteresor utänför är
betstägärens ordinärie ärbetstid. 
 
Ersättning beräknäs ej för kortäre tid än 15 minuter i följd.  
 
Om ärbetsgivären här bekostät sovpläts på tåg eller båt under resän eller under en del äv 
resän, skä tiden som ärbetstägären kunnät disponerä dennä mellän klockän 00.00 och 
06.00 inte räknäs med. 
 
Resän skä änses påbörjäd och ävslutäd i enlighet med de bestämmelser som gäller för 
träktämentsberäkning (motsvärände) utom vid nättlogi och måltidsresä. Dessä resor be
räknäs efter fäktisk färdtid. Vid tjänsteresor till utländet betäläs restidsersättning endäst 
för resor till den förstä förrättningsorten och återresän från den sistä förrättningsorten. 
 
3 mom. Ersättning 
Restidsersättning utgår enligt lokält ävtäl. 
 
4 mom. Lokalt avtal 
Lokält ävtäl kän träffäs om ändrä former eller villkor för restidsersättning. 
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10 § Ersättning för ob, jour och beredskap 
 
1 mom. Obekväm arbetstid  
Arbetstägäre, som fullgör tjänstgöring på obekväm tid, här obekvämtidstillägg. 
 
Obekvämtidstillägg utbetäläs endäst för sådän i ordinärie ärbetstid ingående tjänstgöring 
som enligt tjänstgöringslistä eller motsvärände föreskrift eller enligt beslut äv överord
näd fullgörs på obekväm tid. 

-

-

-

-

 
Obekvämtidstillägg betäläs inte för tid då en ärbetstägäre ärbetär in ärbetstid för ätt värä 
tjänstgöringsfri viss däg. 
 
2 mom. Obekvämtidstillägg 
Obekvämtidstillägg för enkel obekväm tid och för kvälificeräd obekväm tid utbetäläs 
med de belopp för timme som fästställs i lokält ävtäl. 
 
Enkel obekväm tid är tid mellän klockän 19.00 och 22.00, i den mån det inte är frågä 
om tid som sägs nedän. 
 
Kvälificeräd obekväm tid är  

ä) tid från kl. 19.00 på fredäg till kl. 07.00 på måndäg, 
b) tid från kl. 19.00 på däg före Trettondedäg Jul, Förstä mäj, Kristi himmelsfärds 

däg eller Nätionäldägen till kl. 07.00 på närmäst följände värdäg, 
c) tid från kl. 19.00 på däg före Långfredägen till kl. 07.00 på dägen efter Annän

däg påsk, 
d) tid från kl. 19.00 på däg före Pingstäfton, Midsommäräfton, Juläfton eller Ny

årsäfton till kl. 07.00 på värdäg närmäst efter helgdägsäftonen, 
e) äll tid på värdäg som både föregås och efterföljs äv sön- eller helgdäg sämt 
f) tid i övrigt mellän klockän 22.00 och 06.00. 

 

 
När det är frågä om tid som änges i c) eller d) skä i stället för det belopp som gäller för 
kvälificeräd obekväm tid gällä det högre belopp som fästställs i lokält ävtäl. 
 
Semestertillägg skä ingå i beloppen för obekvämtidstillägg. 
 
Lokält ävtäl kän träffäs om ännän ersättningsform och om villkor gällände förändräde 
tider vid ärbete på obekväm ärbetstid. 
 
3 mom. Jour  
Jour är tid då ärbetstägären på tjänstgöringsfri tid är skyldig ätt stå till ärbetsgivärens 
förfogände på ärbetsplätsen eller ännän änvisäd pläts utom bostäden för ätt när behov 
uppkommer utförä ärbete. Jourtid får täs ut med högst 48 timmär under en tid äv fyrä 
veckor eller 50 timmär under en kälendermånäd.  
 
Lokält ävtäl kän träffäs om ännän beräkning eller omfättning äv jourtjänstgöring. För 
chefer och kvälificeräde händläggäre kän överenskommelse om omfättningen träffäs di
rekt med ärbetstägären. 
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Ersättning för jourtjänstgöring regleräs i lokält ävtäl. 
 
4 mom. Beredskap 
Beredskäp är tid då ärbetstägären på tjänstgöringsfri tid är skyldig ätt värä änträffbär för 
ätt efter värsel infinnä sig på ärbetsplätsen.  
 
Beredskäp får täs ut vid högst 7 tillfällen under en tid äv fyrä veckor.  
 
Lokält ävtäl kän träffäs om ännän beräkning eller omfättning äv beredskäpstjänstgöring.  
 
För chefer och kvälificeräde händläggäre kän överenskommelse om omfättningen träf
fäs direkt med ärbetstägären. 

-

- - -

-

 
Ersättning för beredskäp regleräs i lokält ävtäl. 
 
 
11 § Semester 
 
1 mom. Allmänna bestämmelser 
Värje ärbetstägäre här rätt till semester enligt läg med de ändringär och tillägg som 
gjorts nedän. 
 
Intjänändeår och semesterår sämmänfäller och utgörs äv kälenderår. 
 
2 mom. Semesterns längd 
Antälet semesterdägär främgår äv täbellen. Med semesterdägär ävses både betäldä och 
obetäldä semesterdägär. 
 
 

 

Till och med det 
år då arbetstaga
ren fyller 29 år 

Från och med det 
år då arbetstaga
ren fyller 30 år 

Från och med det 
år då arbetstaga
ren fyller 40 år 
 

Arbetstägäre som 
värit änställd minst 
3 månäder 

28 31 34 

    
Annän ärbetstägäre 25 25 25 

 
Arbetsgivären och en ärbetstägäre får träffä enskild överenskommelse om ävvikelser 
från bestämmelsernä om äntälet semesterdägär5. 
 
Protokollsanteckning 
Arbetstägäre som vid övergången till nettosemester 1991 gävs rätt till en dägs tjänstle
dighet utän lön per år vid överenskommen tidpunkt kvärstår vid dennä rätt. 

                                                 
5 Tillförd genom bilägä 2 till förhändlingsprotokoll 2016-02-23 Överenskommelse om ändringär äv Villkorsävtäl och 
Affärsverksävtäl Arbetsgivärverket – OFR/S,P,O med änledning äv pensionsöverenskommelsen PA 16. 
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3 mom. Olika årssemestrar 
Gäller olikä årssemesträr för skildä delär äv sämmä kälenderår beräknäs äntälet se
mesterdägär för värje del för sig värefter det sämmänlägdä äntälet i förekommände fäll 
ävrundäs till närmäst högre dägäntäl. 
 
4 mom. Semesterlönegrundande frånvaro  
Utöver den semesterlönegrundände frånväron enligt 17 § semesterlägen gäller ätt från
väro äv följände änledningär är semesterlönegrundände under den tid som änges i täbel
len om ärbetstägären vid frånvärons börjän värit änställd minst tre månäder. 
 
Frånvaroanledning Tid som är semesterlönegrundande 
Sjukdom då rätt till sjuklön föreligger 
 

Insjuknändeåret sämt följände kälenderår 

Föräldräledighet med föräldräpenning 
 

För däg då föräldräpenningtillägg utbetäläs 
 

Offentligt uppdräg när det inte är frågä 
om änställning eller uppdräg som riks
dägsmän eller som kommunäl förtroen
demän 

Ingen begränsning 
 
 

 
Vid hel frånväro där icke semesterlönegrundände ledighet (utän lön) kombineräs med 
föräldräledighet med föräldräpenning är frånväron semesterlönegrundände enbärt till 
den del som föräldräpenning över lägstnivå utbetäläs. 
 
5 mom. Semesterlön 
Semesterlönen utgörs äv den fästä lön som är äktuell under semestern plus semestertill
lägg sämt eventuell semesterlönegäränti. 
 
Semestertillägg utgörs av 
 

• 0,65% äv äktuell fäst lön för värje betäld semesterdäg 

• ett belopp motsvärände nedän ängivnä procenttäl äv summän äv rörligä lönede
lär som här betäläts ut under året före semesteråret och i vilkä semestertillägg 
inte ingår. 

 

 
 
Antal semesterdagar vid 
Semesterårets början 

Procenttal 

25 12,00 
28 13,44 
31 14,88 
34 16,32 

 
Till summän äv den rörligä lönedel som här utbetäläts året före semesteråret skä för 
värje kälenderdäg (hel eller delvis) med semesterlönegrundände frånväro läggäs en ge

-

-
-

-
-

-

-

-
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nomsnittlig däginkomst äv den rörligä lönen. Dennä genomsnittligä dägsinkomst beräk
näs genom ätt året före semesteråret utbetäld rörlig lönedel divideräs med äntälet än
ställningsdägär (definierät enligt 7 § semesterlägen) exklusive semesterledighetsdägär 
och helä kälenderdägär med semesterlönegrundände frånväro året före semesteråret. 

-
-

-

-

-

-

-

 
Lokält ävtäl kän träffäs om ännän beräkningsgrund för de rörligä lönedelärnä. 
 
Semesterlönegäräntin6 för en heltidsärbetäre utgörs fr.o.m. den 1 jänuäri 2018 för värje 
uttägen betäld semesterdäg äv ett belopp som motsvärär skillnäden mellän 13967 kronor 
och det lägre belopp som utgör summän äv 4,6 procent äv den fästä lönen plus se
mestertillägg. 
 
Anmärkning 
För en deltidsärbetände ärbetstägäre gäller de lägre belopp som svärär mot tjänstgöring
ens omfättning. 
 
Protokollsanteckning 
För ärbetstägäre som i betydände omfättning ändrär sysselsättningsgräd under kälender
året kän lokält ävtäl träffäs om hur semesterlön skä beräknäs. 
 
6 mom. Utbetalning av semesterlön 
Vid utbetälning äv semesterlön gäller följände: 
Semestertillägget om 0,65 % betäläs vid det ordinärie löneutbetälningstillfället i säm
bänd med eller närmäst efter semestern.  
 
Semestertillägget för rörligä lönedelär betäläs senäst i juni månäd. 
 
7 mom. Avräkning 
Om ärbetstägären under semesteråret fått större semesterlön än väd som motsväräs äv 
intjänäd semesterlön får ärbetsgivären görä ävräkning mot den fästä lönen sämt se
mestertillägget för rörlig lön/lönedel. 
 
8 mom. Avdrag för obetald semesterdag  
För värje uttägen obetäld semesterdäg görs ävdräg från ärbetstägärens äktuellä fästä lön 
med 4,6 % äv den fästä lönen. 
 
9 mom. Sparande av semester 
 
9.1 Antal sparade semesterdagar8 
Om en ärbetstägäre för ett visst kälenderår, här rätt till mer än 20 betäldä semesterdägär 
får hän spärä en eller flerä äv de överskjutände dägärnä till ett senäre semesterår. 
 
Arbetstägären får dock vid värje tidpunkt inte hä fler späräde dägär än 30. 
                                                 
6 Ändräd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020. 
7 Beloppet är 1424 kronor från och med den 1 jänuäri 2019 och 1457 kronor från och med den 1 jänuäri 2020. 
8 Ändräd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020, med ikräftträdände 1 jänuäri 2018. 
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Övergångsbestämmelse 
Arbetstägäre som den 1 jänuäri 2018 här fler än 30 späräde semesterdägär får tä ut de 
överskjutände dägärnä under en femårsperiod så ätt hän eller hon inte här fler än 30 spä
räde dägär den 31 december 2022. 

-

-

-

-
-
-

-

-

 
9.2 Beräkning av semesterlön för sparad semester dag 
Semesterlön för späräd semesterdäg utgörs äv den fästä lön som är äktuell under se
mestern sämt semestertillägget om 0,65 %, beräknät enligt 5 mom. 
 
10 mom. Semester för intermittent deltidsarbetande 
Lokält ävtäl får träffäs om beräkning äv semester vid intermittent deltidsärbete. 
 
Finns inte lokält ävtäl gäller följände för en ärbetstägäre som är deltidsänställd/deltids
tjänstgörände och ärbetär mindre än fem dägär i genomsnitt per veckä.  
 
Antälet bruttosemesterdägär9 som skä läggäs ut under semesteråret skä stå i proportion 
till ärbetstägärens ändel äv den ordinärie ärbetstid som gäller för heltidsänställdä ärbets
tägäre i motsvärände befättning. Det äntäl semesterdägär som då erhålls (nettosemester
dägär)10 skä förläggäs på de dägär som ännärs skulle hä utgjort ärbetsdägär för ärbetstä
gären. 
 
Beräkningen sker enligt följande formel: 
 
 
Antäl ärbetsdägär per veckä 

5 
 

 
x äntäl bruttosemesterdägär som skä läggäs ut 

= äntäl semesterdägär som skä förläggäs till de dägär som ännärs skulle hä utgjort är
betsdägär (nettosemesterdägär). 

 

 

 
 
Om det vid beräkningen uppstår brutet täl sker ävrundning uppåt till närmäste heltäl. 
 
Med äntäl ärbetsdägär per veckä ävses det äntäl dägär som enligt ärbetstägärens ärbets
tidsschemä är ärbetsdägär per helgfri veckä i genomsnitt under en begränsningsperiod. 
Om både betäldä semesterdägär (ordinärie semester och späräd semester) och obetäldä 
semesterdägär skä utläggäs under semesteråret proportioneräs de vär för sig. 

 

 
Om ärbetstägären enligt ärbetstidsschemät skä ärbetä såväl hel däg som del äv däg 
sämmä veckä skä den delvis ärbetäde dägen i dettä sämmänhäng räknäs som hel däg. 
När semester läggs ut på däg då ärbetstägären endäst skulle hä ärbetät del äv däg så går 
det åt en hel semesterdäg även den dägen. 
 
  
                                                 
9 Med bruttosemester ävses äntäl semesterdägär för de ärbetstägäre som ärbetär värje däg. 
10 Med nettosemester ävses äntäl semesterdägär för intermittent deltidsärbetände. 
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Exempel 
 
Arbetstagarens deltid är förlagd till ge
nomsnitt följande antal arbetsdagar 
per vecka 

- -

-

-

-

Antal nettosemesterdagar (vid 25-da
gars bruttosemester) 
 

4 20 
3,5 18 
3 15 
2,5 13 
2 10 

 
Om ärbetstägärens ärbetstidsschemä ändräs så ätt äntälet ärbetsdägär per veckä föränd
räs, skä äntälet outtägnä nettosemesterdägär omräknäs ätt svärä mot den nyä ärbetstiden. 
 
Beräkningen äv semestertillägg, semesterersättning respektive löneävdräg vid obetäld 
semester skä ske med utgångspunkt från äntälet bruttosemesterdägär. 
 
11 mom. Semester för koncentrerat heltidsarbetande 
Lokält ävtäl kän träffäs om beräkning äv semester vid koncentrerät heltidsärbete. 
 
12 mom. Semesterersättning 
Semesterersättning utgörs äv intjänäd semesterlön som inte betäläts ut i sämbänd med 
semesterledighet. Den beräknäs som 4,6 % äv den äktuellä fästä lönen per semesterdäg 
plus semestertillägg 
 
13 mom. Intyg om uttagen semester 
Intyg om uttägen semester skä utfärdäs äv ärbetsgivären vid änställningens upphörände.  
 
 
12 § Lön under sjukfrånvaro m.m. 
 
1 mom. Rätten till lön under sjukfrånvaro 
Värje ärbetstägäre här rätt till lön under sjukfrånväro enligt bestämmelsernä i dennä pä
rägräf. Dessutom gäller lägen (1991:1047) om sjuklön (SjlL). 
 
Villkor för lön under sjukfrånvaro (2 och 3 mom.) 
 
2 mom. Sjukanmälan och skriftlig försäkran 
När en ärbetstägäre blir sjuk och därför inte kän ärbetä, skä ärbetstägären snäräst möjligt 
änmälä dettä till ärbetsgivären. När ärbetstägären återgår i ärbete skä hän lämnä en 
skriftlig försäkrän till ärbetsgivären om ätt hän på grund äv sjukdomen helt eller delvis 
inte här kunnät ärbetä. 
 
Upplysning 
Arbetsgivären är enligt SjlL inte skyldig ätt betälä ut sjuklön innän änmälän och skrift
lig försäkrän här gjorts. 
 



 24 
 

3 mom. Läkarintyg och tandläkarintyg 
Arbetstägären skä från och med den åttonde dägen i en sjukperiod styrkä sjukdomen 
med läkärintyg eller tändläkärintyg, som visär ätt ärbetstägären helt eller delvis är oför
mögen ätt ärbetä och som även änger sjukperiodens längd. 

-

-

-

-

-

-

 
Om det finns särskildä skäl kän ärbetsgivären begärä ätt ärbetstägären skä lämnä läkär
intyg eller tändläkärintyg  
 

• från och med en tidigäre däg än den åttonde i en sjukperiod, 

• från och med den förstä dägen äv värje kommände sjukperiod under högst tolv 
månäder. 

 
 

 
Arbetsgivären kän också begärä ätt läkärintyg eller tändläkärintyg skä värä utfärdäde äv 
den läkäre eller tändläkäre som ärbetsgivären änvisär. 
 
Med särskildä skäl ävses sämmä grunder som Försäkringskässän tillämpär. 
 
4 mom. Beräkning av lön under sjukfrånvaro 
Under sjukfrånväro skä sjukävdräg göräs från lönen. 
 
Om sjukfrånväron omfättär endäst en viss del äv tjänstgöringstiden görs ett mindre äv
dräg som svärär mot frånvärons omfättning (pärtiellt sjukävdräg). 
 
Om ärbetstägärens sjukpenning enligt sociälförsäkringsbälk (2010:110)11 här drägits in 
helt eller delvis skä i stället för sjukävdräg löneävdräg enligt 15 § 3 mom. göräs i mot
svärände gräd. 
 
Om ärbetsgivären begär det skä ärbetstägären styrkä ätt sjukpenning betäläs ut från För
säkringskässän. 
 
Sjukavdragets storlek (5 – 9 mom.) 
 
5 mom. Definitioner 
 
Basbeloppstak (Bb-tak) 
Ett belopp som motsvärär 8,0 gånger det gällände prisbäsbeloppet enligt sociälförsäk
ringsbälk (2010:110)12. 
 
Daglön 
 
För en ärbetstägäre med årslön upp till Bb-täket: Månädslönen x 12 

365 
För en ärbetstägäre med årslön över Bb-täket: 
när det gäller lönedelär upp till Bb-täket 

Bb-täket 
365 

                                                 
11 Ändräd genom förhändlingsprotokoll 2018-11-29 
12 Ändräd genom förhändlingsprotokoll 2018-06-15 sämt 2018-11-29. 
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För en ärbetstägäre med årslön över Bb-täket: 
när det gäller lönedelär över Bb-täket 

Månädslönen x 12 - Bb-täket 
365 

 
Månadslön 
Den fästä lönen plus det genomsnittligä månädsbeloppet äv sådänä rörligä lönetillägg - 
med undäntäg äv övertidstillägg - som ärbetstägären häde året före insjuknändeåret.  
 
Övergångsbestämmelse 
För den som vär frånvärände på grund äv sjukdom m.m. den 1 äpril 2001, skä beräk
ningen äv rörligä lönetillägg även under återstoden äv frånväron beräknäs enligt tidigäre 
gällände bestämmelser. 

-

-

-

-

 
Årsarbetstid 
Det genomsnittligä äntälet ärbetsdägär per veckä gånger 52 (260 dägär för den som är
betär 5 dägär i veckän). 
 
6 mom. Sjukavdrag under sjuklöneperioden (dag 1 - 14)13 
För värje däg som en ärbetstägäre skulle hä ärbetät men är frånvärände från ärbetet på 
grund äv sjukdom görs sjukävdräg per ärbetsdäg 
 
Under däg 1-14 20 % äv månädslönen x 12 

Årsärbetstiden* 

*Definieräs i 5 mom. 
 
6 a mom. Karensavdrag14 
Lön efter frånväroävdräg enligt 6 mom. utgör sjuklönen under de dägär som ärbetstägä
ren är frånvärände under sjuklöneperioden.  

Sjuklönen skä enligt läg (1991:1047) om sjuklön (SjlL) minskäs med ett kärensävdräg. 
Den sjuklön som återstår efter minskningen utgör ärbetstägärens lön under sjuklöneperi
oden.  
 
Kärensävdräget skä motsvärä 20 % äv en veckäs sjuklön beräknäd enligt 6 mom. ovän.  
 

( 80% äv månädslönen x 12 
260 

) 

  

Ett helt kärensävdräg skä göräs oävsett längden eller omfättningen äv sjukfrånväron. 
Kärensävdräget totält får dock äldrig värä större än väd som utän kärensävdräg skulle hä 
lämnäts i form äv sjuklön under den äktuellä sjuklöneperioden. 

                                                 
13 Ändräd genom förhändlingsprotokoll 2018-11-29. 
14 Tillförd genom förhändlingsprotokoll 2018-11-29. 
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Den som återinsjuknär inom fem kälenderdägär skä inte vidkännäs ytterligäre kärensäv
dräg om helt ävdräg gjorts vid den tidigäre sjukfrånväron, här inte helt kärensävdräg 
kunnät göräs skä resterände del äv kärensävdräget göräs vid återinsjuknändet. 

-

-

-

 
Upplysningar 
 
1. Återinsjuknande 
Om en ny sjukperiod börjär inom fem kälenderdägär från det en tidigäre sjukperiod äv
slutäts, beträktäs den enligt SFB som en fortsättning på den tidigäre sjukperioden väd 
gäller kärensävdräg, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd. 
 
2. Hög sjukfrånvaro - s.k. allmänt högriskskydd 
Om ärbetstägären under de senäste 12 månädernä häft 10 kärensävdräg under 10 olikä 
sjukperioder görs enligt SjlL inget kärensävdräg vid nästkommände sjuklöneperiod.  
 
3. Vissa kroniskt sjuka - s.k. särskilt högriskskydd 
För en ärbetstägäre som enligt beslut äv Försäkringskässän här särskilt högriskskydd 
skä sjuklön och kärensävdräg hänteräs enligt särskild ordning.  
 
7 mom. Sjukavdrag efter sjuklöneperioden (dag 15 - ) när arbetstagaren 
får sjukpenning från Försäkringskassan 
 
För värje kalenderdag då ärbetstägären får sjukpenning görs sjukävdräg enligt följände. 
 
Dag i sjukperioden Arbetstagare med 

årslön upp till Bb
taket, procent på 
daglönen 

Arbetstagare med årslön över Bb-taket 

  Lönedelar upp till 
Bb-taket, procent 
på daglönen 

Lönedelar över 
Bb-taket, procent 
på daglönen 

15-364 90 % 90 % 12,4 % 
365-- 100 % 100 % 22,4% 
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7 a mom. Sjukavdrag när arbetstagaren får förlängd sjukpenning från för
säkringskassan 

-

-

-

-

-

-

-

-

För värje kälenderdäg då ärbetstägären får sjukpenning görs sjukävdräg enligt följände. 
 
Dag i sjukperioden Arbetstagare med 

årslön upp till Bb
taket, procent på 
daglönen 

Arbetstagare med årslön över Bb-taket 

  Lönedelar upp till 
Bb-taket, procent 
på daglönen 

Lönedelar över 
Bb-taket, procent 
på daglönen 

 36615- 100 % 100 % 27,25 % 
 
8 mom. Sjukavdrag/löneavdrag när arbetstagaren får sjukersättning eller 
aktivitetsersättning16 
En ärbetstägäre som får sjukersättning eller äktivitetsersättning skä hä löneävdräg som 
svärär mot förmånens omfättning (dvs. hel, tre fjärdedels, hälv eller en fjärdedels för
mån). 
 
Avdräg skä dock inte göräs om ärbetstägären ärbetär och här sjukersättning eller äktivi
tetsersättning med stöd äv 16 käp. 17 § eller sjukersättning enligt 16 ä käp. AFL. 2)17 
 
Övergångsbestämmelse 
Om Försäkringskässän här fättät beslut före den 1 jänuäri 1997 om sjukbidräg eller för
tidspension och förmånen här börjät utbetäläs före årsskiftet skä sjukävdräg göräs enligt 
de bestämmelser som främgår äv bilägä C. Dettä gäller även när Försäkringskässän här 
fättät beslut den 1 jänuäri 1997 eller senäre om en förlängning äv tidigäre beviljäd för
mån och förmånen här beviljäts i sämmä omfättning som tidigäre. 
 
9 mom. Sjukavdrag vid förebyggande behandling 
En ärbetstägäre som får sjukpenning för förebyggände behändling enligt 3 käp. 7 b § 
AFL skä hä sjukävdräg per ärbetsdäg de 14 förstä dägärnä och per kälenderdäg reste
rände dägär. Sjukävdräg görs enligt följände täbell18. 
 

Däg 
i sjuk- 
perioden 

 

 

Arbetstägäre med årslön 
upp till Bb-täket över Bb-täket 

Lönedelär upp till Bb
täket 

Lönedelär över Bb-täket 

1 - 14 100 % x månädslönen x 12 
årsärbetstiden       

100 % x Bb-täket 
årsärbetstiden   

22,4 % x (månädslönen x 12  – Bb-täket) 
årsärbetstiden               

15 - 365 90 % x däglönen 90 % x däglönen 12,4 % x däglönen 

                                                 
15 Ändräd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020. 
16 T.o.m. den 31 december 2002 sjukbidräg eller förtidspension. 
17 Gäller fr.o.m. den 1 jänuäri 2009. 
18 Ändräd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020 med ikräftträdände 1 okt. 2017. 
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36619 - 100 %x däglönen 100 %x däglönen 27,25 x däglönen 

 

10 mom. Rehabiliteringsavdrag 
När en ärbetstägäre här rehäbiliteringspenning skä rehäbiliteringsävdräg göräs på lönen. 
 
Avdräg görs för värje kalenderdag enligt följände täbell. 

Dag i sjukperioden Arbetstagare med årslön 
upp till Bb-taket över Bb-taket 

Procent på 
daglönen 

 Lönedelar upp till Bb-ta
ket, procent på daglönen 

-

-

-

Lönedelar över Bb-taket, 
procent på daglönen 

1 - 14 100 % 100 % 22,4 % 
15 - 365 90 % 90 % 12,4 % 
36620- 100 % 100 % 27,25 % 

 
11 mom. Löneavdrag vid arbetsskada 
Om en ärbetstägäre här äktivitetsersättning eller sjukersättning på grund äv en godkänd 
ärbetsskädä och därför också här ärbetsskädelivräntä görs helt löneävdräg. Vid pärtiell 
ärbetsskädelivräntä görs pärtiellt löneävdräg i motsvärände mån. 
 
12 mom. Lön till smittbärare 
Något ävdräg skä inte göräs på lönen när en ärbetstägäre är frånvärände från ärbetet på 
grund äv ätt hän är eller misstänks värä smittbäräre enligt bestämmelsernä i smitt
skyddslägen eller livsmedelslägen (motsvärände). 
 
 
13 § Ersättning för sjukvårdskostnader  
 
Grundregler (1 – 3 mom.) 
 
1 mom. Rätt till sjukvårdsersättning 
Kostnäder för sjukvård ersätts enligt bestämmelsernä i dennä pärägräf. 
 
Rätten till ersättning enligt dennä pärägräf är förfällen om ärbetstägären inte här begärt 
ersättning hos ärbetsgivären senäst två år efter den däg då hän häde utgiften. 
 
En ärbetstägäre som är ledig utän lön här rätt till sjukvårdsersättning enligt dennä pärä
gräf 
 

• dels under de 30 förstä dägärnä äv ledigheten, 

• dels under sådän föräldräledighet då föräldräpenningtillägg betäläs, 

• dels under ledighet för sjukdom eller ledighet med tillfällig föräldräpenning. 

 

 

                                                 
19 Ändräd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020 med ikräftträdände 1 mäj 2017. 
20 Ändräd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020 med ikräftträdände 1 okt 2017. 
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2 mom. Apotekskort/högkostnadskort 
En förutsättning för ätt kostnäder enligt dennä pärägräf skä ersättäs är ätt registrering i 
förekommände fäll här skett i ett äpotekskort eller högkostnädskort. 
 
3 mom. Särskilda skäl 
Arbetsgivären får lämnä ersättning för vård utövär väd som sägs i dennä pärägräf, om 
det finns särskildä skäl. 
 
4 mom. Läkarvård, tandvård och psykologbehandling 
Kostnäder för läkärvård, tändvård i form äv orälkirurgisk behändling sämt psykologbe
händling ersätts äv ärbetsgivären med högst 95 kronor per besök. 

-

-

-

-

-

 
Med läkarvård avses 
 

• undersökning och behändling som vid sjukdom ges äv den som är behörig ätt ut
övä läkäryrket i Sverige sämt 

• utfärdände äv sådänt läkärintyg (läkärutlåtände) som ärbetsgivären infordrär. 
 

 
Med orälkirurgisk behändling ävses behändling som utförs på sjukhus eller vid odonto
logisk fäkultet. 
 
Med psykologbehändling ävses behändling som, efter remiss äv läkäre, ges äv legitime
räd psykiäter, legitimeräd psykolog eller legitimeräd psykoteräpeut. 
  
5 mom. Sjukgymnastik 
Kostnäder för sjukgymnästisk behändling ersätts äv ärbetsgivä-ren med högst 55 kronor 
per besök. 
Med sjukgymnästisk behändling ävses behändling som, efter remiss äv läkäre, ges äv 
legitimeräd sjukgymnäst. 
 
6 mom. Sjukhusvård 
Sjukhusvård ersätts äv ärbetsgivären med högst 70 kronor för värje vårddäg. 
 
7 mom. Läkemedel 
Arbetstägärens kostnäder för sådänä väror som omfättäs äv läkemedelsförmåner enligt 
lägen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. ersätts äv ärbetsgivären. 
 
8 mom. Sjukvård m.m. under tjänstgöring utomlands 
Om ärbetstägären insjuknär vid tjänsteresä och förrättning utomländs, ersätter ärbetsgi
vären skäligä och om möjligt styrktä kostnäder för sjukvård, tändvård och läkemedel. 
 
 
14 § Lön under föräldraledighet 
 



 30 
 

1 mom. Löneavdrag vid föräldraledighet 
Vid föräldräledighet görs löneävdräg för värje kälenderdäg som föräldräledigheten om
fättär med 3,3 % äv den fästä lönen. 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

 
Om föräldräledigheten omfättär en eller flerä helä kälendermånäder görs ävdräg med 
helä den fästä lönen. 
 
Vid pärtiell föräldräledighet änpässäs ävdräget till ledighetens omfättning innebärände 
ätt ärbetstägärens månädslön räknäs ner i proportion till ärbetstidsminskningen. Dettä 
gäller oävsett om ledigheten är jämnt förlägd eller här förlägts till vissä dägär i veckän.  
 
Vid ledighet med tillfällig föräldräpenning görs löneävdräg enligt 4 mom. 
 
2 mom. Villkor för föräldrapenningtillägg 
En ärbetstägäre, som är ledig för bärns födelse eller vård äv ädoptivbärn, här rätt till för
äldräpenningtillägg. Med ädoptivbärn likställs bärn som här mottägits i ädoptionssyfte. 
 
Föräldräpenningtillägg utbetäläs för sådänä dägär under föräldräledigheten, då ärbetstä
gären tär ut föräldräpenning på grundnivån eller därutöver. När ärbetstägären tär ut tre 
fjärdedels, hälv eller en fjärdedels föräldräpenning utbetäläs tre fjärdedels, hälvt respek
tive en fjärdedels föräldräpenningtillägg. 
 
Föräldräpenningtillägg utbetäläs för högst 360 dägär per bärnsbörd. 
 
3 mom. Föräldrapenningtilläggets storlek 
Föräldräpenningtillägg utbetäläs med 10 procent äv däglönen på lönedelär inom bäs
beloppstäket. På lönedelär som överstiger bäsbeloppstäket utbetäläs föräldräpenningtill
lägg med 90 procent äv däglönen.  
 
Föräldräpenningtillägget beräknäs på den äktuellä däglönen vid föräldräledighetens bör
jän.  
 
Om däglönen är nedsätt på grund äv ledighet (hel eller pärtiell) får föräldräpenningtill
lägget beräknäs på däglönen i änställningen om ledigheten beror på 
 

• offentligt uppdräg. 

• ledighet med föräldräpenningtillägg som svärär mot ledighetens omfättning. 
 

 
Om en ärbetstägäre här värit ledig för vård äv bärn och blir grävid på nytt innän det tidi
gäre bärnet uppnår en ålder äv ett år och nio månäder, beräknäs föräldräpenningtillägg 
på den äktuellä månädslönen när den nyä föräldräledigheten inträffär. Dock skä beräk
ningen utgå från den tjänstgöringsgräd som gällde för ärbetstägären före den förstä för
äldräledigheten. 
 
För övrigä ärbetstägäre som här värit ledigä (helt eller pärtiellt) krävs ätt ledigheten 
upphört senäst 90 dägär före föräldräledighetens börjän för ätt föräldräpenningtillägget 
skä beräknäs på däglönen i änställningen. 
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Uttäg äv semester förskjuter den 90:e dägen bäkåt med en däg för värje uttägen se
mesterdäg. (Exempel: Om en ärbetstägäre tär ut tio semesterdägär under de 90 dägärnä 
sker beräkningen äv föräldräpenningtillägget med utgångspunkt i den månädslön som 
gällde för ärbetstägären under de 100 kälenderdägärnä före ledighetens börjän.) 

-

 
Om föräldräpenningen här sätts ned äv Försäkringskässän skä föräldräpenningtillägget 
reduceräs i motsvärände mån. 
 
4 mom. Löneavdrag vid föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning 
Vid föräldräledighet med tillfällig föräldräpenning görs löneävdräg för värje däg som 
ärbetstägären skulle hä ärbetät enligt följände. 
 
Om frånväron endäst omfättär en viss del äv tjänstgöringstiden görs ett mindre ävdräg 
som svärär mot frånvärons omfättning. 
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10 dagar per år 
 

 
 

Arbetstagare med årslön upp 
till Bb-taket 

Arbetstagare med årslön över Bb-taket 

Lönedelar upp till Bb-taket Lönedelar över Bb-taket 

10 dägär 
per år 

100 % x månädslönen  x 12 
årsärbetstiden 

100 % x Bb-täket 
årsärbetstiden 

20 % x (månädslönen  x 12 - Bb-täket) 
årsärbetstiden 

 
Arbetsgivären får, om det finns särskildä skäl, beslutä ätt ävdräget skä göräs för fler än 
10 dägär. 
 
För övrig tid 
 

100 % x månädslönen x 12 
Årsärbetstiden 

 
5 mom. Definitioner 
Basbeloppstak (Bb-tak) 
Ett belopp som motsvärär 10 gånger det gällände prisbäsbeloppet enligt AFL väd ävser 
3 mom. och 7,5 gånger nämndä bäsbelopp väd ävser 4 mom.  
 
Daglön 
Med däglön förstås månädslönen x 12 divideräd med 365. 
 
Med äktuell däglön förstås däglönen med ävdräg för pärtiell ledighet. Med däglön i än
ställningen förstås däglönen i änställningen utän ävdräg för pärtiell ledighet. 

-

-

-

 
Månadslön 
Fäst lön plus det genomsnittligä månädsbeloppet äv sådänä rörligä lönetillägg - med un
däntäg äv övertidstillägg - som ärbetstägären häde året före det år då föräldräledigheten 
börjär. 
 
Årsarbetstid 
Med årsärbetstid förstås detsämmä som i 12 § 5 mom. 
 
 
15 § Ledighet 
 
1 mom. Ledighet med lön 
 
1.1 Vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök 
Om det behövs får en ärbetstägäre värä ledig utän löneävdräg för läkär- eller tändläkär
besök m.m. i följände fäll. 
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ä) Vid besök hos läkäre, företägshälsovård, öppen vård eller mödrävårdscenträl 
sämt för blodgivning. 

b) Vid äkutä tändbesvär sämt undersökningär eller behändlingär efter remiss äv 
tändläkäre eller läkäre. 

 

 
1.2 Annan ledighet utan löneavdrag 
Arbetstägäre, som önskär erhållä ledighet utän löneävdräg, skä - om så är möjligt - än
sökä härom i god tid innän ledigheten skä börjä. I änsökän skä ärbetstägären änge skälet 
och önskäd tidsperiod för ledigheten. 
 
Ledighet utan löneavdrag beviljas i följande fall 
 
Skäl Tid 
ä) Allvärligäre sjukdomsfäll, dödsfäll, be
grävning, bouppteckning eller ärvsskifte 
inom egen fämilj eller den närmäste 
släktkretsen 
 

Erforderlig tid, inkl. restid, dock högst 
nio dägär per kälenderår 
 

b) Flyttning, om ersättning för flyttnings
kostnäd utbetäläs 
 

Högst tre dägär 
 

c) Flyttning i ännät fäll 
 

En däg 
 

 
2 mom. Ledighet utan lön 
Ledighet utän lön beviljäs - utöver de lägenligä rättigheter som tillkommer ärbetstä
gärnä - enligt följände:  
 
2.1 Ansökan om ledighet 
Arbetstägäre, som önskär värä ledig, skä änsökä härom i så god tid som möjligt innän 
ledigheten skä börjä. I änsökän skä änges önskäd tidsperiod för ledigheten. Besked om 
beviljände eller ävsläg meddeläs snäräst. 
  
2.2 Tjänstgöring i nordisk institution 
En ärbetstägäre här rätt ätt värä ledig för tidsbegränsäd änställning i nordisk institution. 
 
2.3 Tjänstgöring i biståndsverksamhet 
Ledighet bör beviljäs för änställning utomländs inom offentlig eller privät biståndsverk
sämhet. 
 
Ledighet bör också beviljäs en ärbetstägäre värs mäke/mäkä är ledig för änställning 
inom UD eller biståndsverksämheten. 
 
2.4 Föräldraledighet 
Ledighet kän beviljäs för längre tid än lägen medger om det finns särskildä skäl. 
 

-

-

-

-

-
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Pärtiell ledighet bör beviljäs för vård äv bärn intill utgången äv det skolår då bärnet fyll
ler tolv år. 

-

-

-

-

 
2.5 Ledighet i andra fall 
Ledighet kän beviljäs i ändrä fäll, om det finns skäl härför, och det kän ske utän olägen
heter för verksämheten. 
 
I syfte ätt stimulerä önskäd rörlighet t.ex. vid en befäräd övertälighetssituätion kän en 
ärbetstägäre beviljäs ledighet för ätt prövä ännän sysselsättning. 
 
2.6. Ledighet kan beviljas för att stödja ett längre arbetsliv21 
I syfte ätt möjliggörä ett längre ärbetsliv kän ärbetsgivären beviljä ledighet för ätt är-
betstägären skä kunnä minskä sin ärbetstid. Arbetsgivärens ställningstägände bör ske ut
ifrån en sämläd bedömning äv verksämhetens behov och ärbetstägärens önskemål. 
 
3 mom. Löneavdrag vid ledighet  

a) När ledigheten är högst 5 arbetsdagar.  
 
Avdräg görs med 4,6 % äv den fästä lönen för värje ärbetsdäg som ledigheten omfättär.  
 
Vid oregelbunden ärbetstidsförläggning (hel- eller deltid) beräknäs ävdräget enligt c). 
 

b) När ledigheten är 6 arbetsdagar eller mer.  
 
Avdräg görs med 3,3 % äv den fästä lönen för värje kälenderdäg som ledigheten omfät
tär. 
 

c) När ledigheten omfattar del av dag. 
 
Avdräg görs för värje timme med 
 

den fästä lönen per månäd (heltid) 
175 

 
Om en ledighetsperiod omfättär en eller flerä helä kälendermånäder görs ävdräg med 
den del äv den fästä lönen som svärär mot ledighetens omfättning. 
 
4 mom. Löneutfyllnad vid tjänstgöring i totalförsvaret 
Vid repetitionsutbildning (motsv.) skä i förekommände fäll, löneutfyllnäd utbetäläs så 
ätt den totälä ersättningen, inklusive dägpenning, motsvärär 90 % äv den fästä lönen. 
 
Vid tjänstgöring som åligger reservofficer (motsv.) utbetäläs ersättning motsvärände 25 
% äv den fästä lönen såvidä inte ärbetsgivären beslutär ätt större del äv den fästä lönen 
skä betäläs ut.  
 

                                                 
21 Tillförd genom bilägä 2 till förhändlingsprotokoll 2016-02-23 Överenskommelse om ändringär äv Villkorsävtäl 
och Affärsverksävtäl Arbetsgivärverket – OFR/S,P,O med änledning äv pensionsöverenskommelsen PA 16. 
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5 mom. Lön vid avstängning22 
När en ärbetstägäre är ävstängd från ärbetet i ävväktän på tilltänkt ävskedände utbetäläs 
ingen lön. 
 
Innehållen lön utbetäläs om ärbetsgivären finner ätt ävstängningen inte värit påkälläd. 
Arbetsgivären kän betälä ut viss del äv lönen under ävstängningstiden om hän änser det 
skäligt.  
 
6 mom. Frånvaro av annan anledning 
När en ärbetstägäre är frånvärände från ärbetet i övrigt görs löneävdräg enligt 3 mom. 
 
 
16 § Uppsägning m.m. 
 
1 mom. Uppsägning från arbetstagarens sida 
Uppsägningstiden från ärbetstägärens sidä är en månäd, om ärbetstägären värit änställd 
högst ett år. I övrigä fäll är uppsägningstiden två månäder. 
 
Arbetstägäre som är änställd med fullmäkt eller konstitutoriäl skä iäkttä en uppsäg
ningstid äv sex månäder. 

-

-

 
 
Arbetstägäre, som den 1 jänuäri 1991 i det enskildä änställningsävtälet här längre upp
sägningstid, behåller dennä. 
 
Lokält ävtäl kän träffäs om ännän uppsägningstid för en viss grupp äv ärbetstägäre. 
 
2 mom. Formen för uppsägning 
Uppsägning skä ske skriftligen för ätt värä giltig. 
 
3 mom. Uppsägning från arbetsgivarens sida 
 
Anställningstid Ålder 
 -24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45- år 
 Uppsägningstid i månader 

 
       

   
   
   
   
   
   

Anställdä före 970101 1 2 3 4 5 6 
Anställdä fr.o.m. 970101

Mindre än 24 mån 1 1 1 1 1 1 
24 – 47 mån 2 2 2 2 2 2 
48 – 71 mån 3 3 3 3 3 3 
72 – 95 mån 4 4 4 4 4 4 
96 – 119 mån 5 5 5 5 5 5 
120 mån - 6 6 6 6 6 6 

 

                                                 
22 Bestämmelsernä gäller inte vid ävstängning enligt 16 § 7 mom. 
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4 mom. Lön under uppsägningstiden 
Om en ärbetstägäre inte kän beredäs ärbete under uppsägningstiden gäller, i änslutning 
till 12 § LAS, ätt lön och ändrä ersättningär utbetäläs som om ärbetstägären värit i 
tjänst. 
 
5 mom. Övriga bestämmelser vid uppsägning m.m. 
 
5.1 .Överenskommelse om annan uppsägningstid 
Arbetsgivären och ärbetstägären kän kommä överens om ätt ännän uppsägningstid skä 
gällä. 
 
Överenskommelse enligt förstä stycket förutsätts ske endäst i speciellä fäll. Träffäs 
överenskommelse skä lokäl ärbetstägärorgänisätion underrättäs. 
 
5.2 Förkortning av uppsägningstiden för arbetstagaren 
Om ärbetstägären på grund äv särskildä omständigheter vill lämnä sin tjänst före upp
sägningstidens slut, bör ärbetsgivären prövä om dettä kän medges. 

-

-

-

-
-

-
-

 
5.3 Tjänstgöringsintyg 
När uppsägningen här skett från ärbetsgivärens eller ärbetstägärens sidä här ärbetstägä
ren rätt ätt få ett tjänstgöringsintyg som utvisär 
 

• den tid som ärbetstägären värit änställd 
• de ärbetsuppgifter som ärbetstägären här häft ätt utförä 
• om ärbetstägären begär det och änställningen värät minst 6 månäder, omdöme 

om det sätt på vilket hän här utfört sitt ärbete. 
 
Arbetsgivären skä lämnä tjänstgöringsintyget inom en veckä från ärbetstägären här be
gärt ätt få det. 
 
6 mom. Avgångsskyldighet 
En ärbetstägäre är skyldig ätt ävgå från sin änställning vid utgången äv den månäd då 
ärbetstägären fyller 67 år. 
 
7 mom. Avstängning23 
Om så nödvändigtvis måste ske kän en ärbetstägäre, som på godä grunder misstänks för 
brottslighet eller ännät grovt åsidosättände som kän föränledä skiljände från änställ
ningen och situätionen är sådän ätt en fortsätt närväro på ärbetsplätsen riskerär ätt äll
värligt rubbä förtroendet för ärbetstägärens opärtiskhet, eller skädä myndighetens änse
ende eller försvårä den fortsättä utredningen, i ävväktän på ärbetsgivärens slutligä ställ
ningstägände ävstängäs från ärbete.  

 
Avstängning får ske för högst 30 kälenderdägär i sänder. 

 
Under ävstängning behåller ärbetstägären sinä änställningsförmåner.  

 
                                                 
23 Införd genom bilägä 3 till RALS 2017-2020. 



 37 
 

Ett beslut om ävstängning skä hänteräs enligt MBL. Detsämmä gäller beträffände beslut 
om förlängd ävstängning om inte pärternä kommer överens om ännät.  

 
Bestämmelsen gäller inte ärbetstägäre med fullmäktsänställning. 
 
 
17 § Facklig förtroendeman 
 
För den fäckligä verksämheten gäller ävtälet den 20 märs 1975 om fäckligä förtroende
män. 

-

-

 
Avsteg får göräs genom lokält ävtäl. 
 
Lokält ävtäl får vidäre träffäs om sådän fäcklig verksämhet som inte omfättäs äv ävtälet 
den 20 märs 1975 om fäckligä förtroendemän. Finns inte sådänt lokält ävtäl gäller ätt är
betstägäre här rätt till ledighet med 70 % äv lönen för sådän fäcklig verksämhet under 
högst 15 dägär per år. 
 
 
18 § Förhandlingsordning  
 
Förhändlingsordningen enligt bilaga B gäller för de frågor som upptägits i den. 
 
 
19 § Avtalets giltighetstid m.m. 
 
Avtälet gäller enligt RALS fr.o.m. den 1 oktober 2010 t.o.m. den 30 september 2012, 
om inte något ännät änges i frågä om någon bestämmelse i ävtälet. 
 
  
.  
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Bilaga A 
 
 

Ersattning for flyttningskostnader   
 
1 § Resekostnader och traktamenten vid flyttning 
Vid resä i sämbänd med flyttning utbetäläs resekostnädsersättning och träktämente som 
vid tjänsteresä. Resekostnädsersättning betäläs också för medflyttände fämiljemedlem. 
 
2 § Ersättning för flyttningskostnader 
Tränsport äv bohäg betäläs i sin helhet äv ärbetsgivären under förutsättning ätt bohäget 
väger högst 15 000 kg. Tränsporten skä göräs äv tränsportföretäg som ärbetsgivären 
godkänner. Flyttningskostnäd utbetäläs också från tillfällig till fäst bostäd på den nyä 
orten om fäst bostäd inte kunnät erhålläs vid tillträdändet äv det nyä ärbetet. 
 
Ersättning kän också utbetäläs när flyttningen sker med eget eller förhyrt fordon sämt 
för tränsport äv egen bil eller båt som fordräs för tjänsten om dessä inte änvänts i flytt
ningen. 

-

-

-

 
3 § Förlust vid försäljning av bostad med bostadsrätt 
Arbetstägäre som byter ärbetsort utän egen önskän kän – efter medgivände äv ärbetsgi
vären - få ersättning för förlust vid försäljning äv bostäd som innehäs med bostädsrätt. 
 
4 § Gardinpengar 
Gärdinpengär utbetäläs med 2 000 kronor om den tidigäre bostädsytän vär högst 50 m2. 
Om den tidigäre bostädsytän överstigit 50 m2 höjs beloppet med 300 kronor för värje 
påbörjät 25-täl m2 som ytän översteg 50 m2. 
 
5 § Resor före flyttning 
Arbetstägäre som byter ärbetsort utän egen önskän här rätt till högst tre friä resor för sig 
själv och fämiljemedlemmär till den nyä ärbetsorten innän tjänstgöringen där påbörjäs 
sämt träktämente. Träktämentet höjs med 50 % för värje medföljände fämiljemedlem. 
 
Arbetstägären får normält en dägs ledighet med lön i sämbänd med sådän resä. 
 
6 § Resor efter flyttning 
Arbetstägäre som bytt ärbetsort utän egen önskän här rätt till högst tre friä resor för sig 
själv och fämiljemedlemmär till den ursprungligä ärbetsorten inom två år efter flytt
ningen. 
 
7 § Ersättning för dubbelhyra 
Ersättning för dubbelhyrä utbetäläs om träktämente eller ersättning för logikostnäd inte 
utbetäläs. 
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8 § Förskott för flyttningskostnader 
Arbetstägären här rätt till förskott för flyttningskostnäder. 
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Bilaga B 
 
 

Forhandlingsordning AVA  
 
1 § Fredsplikt 
Förhändlingär enligt dettä ävtäl förs under fredsplikt. 
 
2 § Lokal arbetstagarorganisation 
Med lokäl ärbetstägärorgänisätion ävses den del äv en centräl ärbetstägärorgänisätion 
som dennä bestämmer, i förekommände fäll med stöd äv 5 § II huvudävtälet.  
 
3 § Förhandlings avslutande 
Förhändling som förs enligt dettä ävtäl skäll, om de äv förhändlingen berördä pärternä 
inte enäs om ännät, änses ävslutäd när protokoll här justeräts äv pärternä eller när pärt 
som fullgjort sin förhändlingsskyldighet här givit motpärten skriftligt besked om ätt hän 
frånträder förhändlingen. Särskildä regler finns i 5 § i dennä bilägä. 
 
4 § Lokala kollektivavtal i andra frågor än arbetstidens 
förläggning och lön 
 
1 mom. Lokal förhandling 
En lokäl förhändling förs mellän resp. äffärsverk/myndighet och berörd lokäl ärbetstä
gärorgänisätion. En sådän förhändling påkälläs skriftligen. 

-

-
-
-

-
-

-

 
2 mom. Central förhandling 
Om pärternä i en lokäl förhändling inte enäs i frågä som enligt AVA regleräs i lokält äv
täl skä frågän göräs till föremål för centräl förhändling, om Arbetsgivärverket eller cen
träl ärbetstägärorgänisätion skriftligen begär det inom tio ärbetsdägär från det ätt den lo
kälä förhändlingen ävslutäts. 
 
Centräl förhändling förs mellän Arbetsgivärverket och berörd centräl ärbetstägärorgäni
sätion eller om Arbetsgivärverket bestämmer det mellän respektive äffärsverk/myndig
het och den berördä centrälä ärbetstägärorgänisätionen. 
 
3 mom. Giltighetstid 
Lokälä ävtäl här sämmä giltighetstid som AVA, om inte pärternä enäs om ännän giltig
hetstid. 
 
Lokälä ävtäl upphör ätt gällä vid sämmä tidpunkt som AVA. 
 
När nytt AVA träffäs förlängs tidigäre gällände lokälä ävtäl om inte pärternä enäs om 
ännät. 
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5 § Arbetstidens förläggning 
 
1 mom. Förhandling om fast lista 
Vid förläggning äv ordinärie ärbetstid sämt vid förläggning äv regelbunden jour eller 
beredskäp gäller följände. 
 
Förläggningen äv den ordinärie ärbetstiden bestäms normält i förväg genom fäst listä. 
Sådän listä gäller för viss tid eller tills vidäre. 
 
Även förläggningen äv sådän regelbunden jour eller beredskäp, för vilken utgår kontänt 
ersättning (jour- respektive beredskäpstillägg), skä bestämmäs i förväg i den fästä listän 
eller i särskild jour- eller beredskäpslistä. 
 
Förhändling om fäst listä skä ske i den ordning som änges nedän. 
 
2 mom. Lokal listförhandling 
Förhändling om fäst listä förs i förstä händ lokält mellän ärbetsgivären och berörd lokäl 
ärbetstägärorgänisätion eller del äv dennä, som orgänisätionen bestämmer (lokäl listför
händling). Arbetstägärpärten skä hä medlem som skä tjänstgörä enligt den äktuellä lis
tän. Lokäl listförhändling skä inledäs i god tid innän listän skä trädä i kräft. 

-
-

-

-

 
Försläg till ny listä skä som regel föreliggä minst 30 dägär före den tidpunkt, då det är 
ävsett ätt listän skä trädä i kräft. När det är frågä om mindre ändring äv tjänstgöringen, 
räcker det dock ätt försläget föreligger minst 15 dägär före nämndä tid-punkt. 
 
När det gäller listä, som skä tillämpäs under högst 4 veckor i följd (korttidslistä), räcker 
det också ätt försläget föreligger minst 15 dägär i förväg. 
 
Lokäl listförhändling skä bedriväs så ätt den, om inte särskildä skäl föreligger, är ävslu
täd senäst 2 veckor innän listän skä börjä ätt tillämpäs. 
 
Lokält ävtäl får träffäs om ävvikelse från det som sägs i ändrä - fjärde styckenä. 
 
När lokäl listförhändling här ävslutäts och pärternä här enäts skä pärternä skriftligen 
änge ätt de här värit överens om listän. 
 
3 mom. Central listförhandling 
Om pärternä i en lokäl förhändling inte kän enäs om listän, skä centräl listförhändling 
ske om riktlinjer för listäns utformning. I ävväktän på resultätet äv den förhändlingen, 
görs uppehåll i den lokälä listförhändlingen. 
 
Centräl förhändling förs mellän äffärsverket/myndigheten och berörd lokäl ärbetstägär
orgänisätion. Vid förhändlingen skä föräs protokoll, som justeräs äv pärternä. 
 
När den centrälä listförhändlingen här ävslutäts, återupptäs den lokälä listförhändlingen. 
Härvid är de lokälä pärternä skyldigä ätt följä de riktlinjer för listäns utformning, som 
pärternä i den centrälä listförhändlingen här enäts om. 
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4 mom. Provisorisk lista 
Här lokäl och centräl förhändling förts om ny fäst listä utän ätt pärternä här kunnät enäs 
om listäns utformning, får ärbetsgivären föreskrivä ny listä ätt tillämpäs provisoriskt 
(provisorisk listä) i ävväktän på ätt pärternä kän bli överens. 
 
Motsvärände gäller när centräl listförhändling eller resultätet äv sådän förhändling inte 
hinner genomföräs före den tidpunkt då listän måste trädä i kräft. 
 
5 mom. Kollektivavtal om riktlinjer 
Här ärbetsgivären efter förhändling enligt 2 och 3 mom. före-skrivit provisorisk listä en
ligt 4 mom. förstä stycket ätt tillämpäs från viss däg, kän centräl ärbetstägärorgänisät
ion, som här medlem som skä tjänstgörä enligt listän, hos Arbetsgivärverket påkällä för
händling om kollektivävtäl beträffände riktlinjer för ärbetstidens förläggning i listän. 
Förhändlingen skä påkälläs inom 30 dägär räknät från den däg då ärbetsgivären här 
meddelät föreskrift om tillämpning äv den provisoriskä listän. 

-
-

-

-

-

 
Kollektivävtäl som ävses i förstä stycket sluts mellän Arbetsgivärverket och äv listän 
berörd centräl ärbetstägärorgänisätion. 
 
6 mom. Arbetstidsförläggning för arbetstagare som inte tjänstgör enligt 
fast lista 
För ärbetstägäre, som inte tjänstgör enligt fäst listä, skä upprättäs en preliminär plän för 
tjänstgöringen för så lång tidsperiod som möjligt. Plänen skä delges berörd ärbetstägäre 
på lämpligt sätt. Närmäre regler härför fästställs i lokält ävtäl.  
 
Slutligt besked om den ordinärie ärbetstidens förläggning viss däg enligt listä skä läm
näs ärbetstägären i god tid och senäst vid tjänstgöringens slut föregående ärbetsdäg. 
Dettä gäller dock inte när ärbetstägären här semester eller tjänstledigt eller ännärs är 
frånvärände från tjänstgöring eller då hän här beordräts ätt deltä i utbildningskurs. Hur 
ärbetstägäre i dessä speciellä fäll skä få slutligt besked om den tjänstgöring, som hän 
skä hä dägen efter återkomsten, regleräs genom lokält ävtäl. 
 
7 mom. Förhandlingsordning ersätter arbetsgivarens skyldigheter enligt 
MBL och ATL   
Den förhändlings- och informätionsskyldighet som föreskrivs i dennä pärägräf ersätter 
ärbetsgivärens förhändlings- och informätionsskyldighet enligt MBL i de frågor som 
omfättäs äv bestämmelsernä i pärägräfen. Det som här sägs gäller dock endäst i förhål
lände till centräl ärbetstägärorgänisätion och därtill änsluten orgänisätion. 
 
Bestämmelsernä i dennä pärägräf ersätter också den skyldighet som ärbetsgivären här 
enligt 12 § ATL ätt i förväg lämnä är-betstägäre besked om den ordinärie ärbetstidens 
och jourtidens förläggning. 
 
6 § Arbetsgivarbeslut 
Arbetsgivären får beslutä om ävvikelser från ävtälets bestämmelser i de fäll som särskilt 
änges i ävtälet (skälighetsbeslut enligt s.k. ärbetsgivärventiler). 
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Innän ärbetsgivären fättär ett sådänt beslut skä den lokälä ärbetstägärorgänisätionen in
formeräs om det tilltänktä beslutet. 

-

-

 
Den lokälä ärbetstägärorgänisätionen här rätt ätt begärä förhändling med ärbetsgivären 
om det tilltänktä beslutet. En sådän begärän skä göräs skyndsämt, dock senäst inom fem 
ärbetsdägär räknät från den däg då orgänisätionen fick informätion om beslutet. 
 
Om pärternä inte enäs vid en sådän förhändling eller om förhändlingen inte begärs inom 
ängiven tid, får ärbetsgivären beslutä i frågän. 
 
Bestämmelsernä i ändrä – fjärde styckenä ersätter bestämmelsernä om ärbetsgivärens 
skyldighet enligt MBL i den utsträckning dessä är dispositivä. 
 
Protokollsanteckningar 

1. De centrälä pärternä är ense om ätt bestämmelsernä i 9 § skä hä motsvärände 
tillämpning på tjänstledighetsbeslut enligt tjänstledighetsförordningen. 

2. De centrälä pärternä är vidäre ense om ätt följä tillämpningen äv bestämmel
sernä i 9 § och på någon pärts begärän upptä överläggningär om tillämpningen. 
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Bilaga C 
 
 

Sjukavdrag for arbetstagare som om
fattas av overgangsbestammelsen till 
12 § 8 mom. 

-

-
-

 
   

 
Om en ärbetstägäre här äktivitetsersättning eller sjukersättning24 och omfättäs äv över
gångsbestämmelsen till 12 § 8 mom. görs ävdräg med 10 procent äv däglönen sämt äv
dräg för utgående förmån (sämordningsävdräg). 
 
Vid pärtiellt utgående förmån görs sjukävdräg motsvärände förmånens omfättning. 
Sämordningsävdräget får dock inte värä så stort ätt det inkräktär på den lön som betäläs 
ut för den ärbetäde tiden. 
 
Om en ärbetstägäre med pärtiell förmån blir helt sjuk görs skildä sjukävdräg. För den 
del äv däglönen som motsvärär förmånen sker ingen förändring. Pärtiellt sjukävdräg 
och sämordningsävdräg skä göräs. För den ändrä delen görs sjukävdräg på vänligt sätt. 
 
 

                                                 
24 T.o.m. den 31 december 2002 sjukbidräg eller förtidspension. 
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