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Bilaga 1 

 
Myndighetsområden i vissa fall 
Vid tillämpningen av de bestämmelser som anges nedan sammanförs vissa myn-

digheter till myndighetsområden enligt denna bilaga. 

 

 Villkor för flyttersättning enligt 11 kap. 1 §. 

 Rätt till semesterersättning enligt 5 kap. 16 §. 

 Uppsägning vid övergång till annan statlig anställning enligt 14 kap. 4 §. 

 

Myndighetsområden 

1. Regeringskansliet och utlandsmyndigheterna.  

 

2. Domstolsverket, de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdom-

stolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna, och Rättshjälpsmyndighe-

ten, Domarnämnden, Justitiekanslern, Arbetsdomstolen, Marknadsdomsto-

len, Patentbesvärsrätten, Diskrimineringsombudsmannen, Barnombuds-

mannen, och Konsumentombudsmannen.  

 

3. Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten.  

 

Anmärkning 

För rättssakkunniga utgör myndigheterna i punkterna 1-3 ett enda myndighetsom-

råde. 

 

4. Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium samt den lokala 

polisorganisationen.  

 

5. Försvarsmakten samt, såvitt gäller militära arbetstagare, även Regerings-

kansliet (Försvarsdepartementet), Fortifikationsverket, Försvarsexport-

myndigheten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Försvars-

högskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets rekryte-

ringsmyndighet och Inspektionen för strategiska produkter.  
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 Bilaga 2  

 
Förhandlingsordning för lokala avtal om arbetstidsvillkor 
 

Tillämpningsområde 

1 § 

Denna förhandlingsordning gäller arbetstagare som omfattas av 4 kap. 26 § eller 

bilaga 5 till detta avtal. 

 

Förhandling om nytt kollektivavtal 

2 §  

Parterna ska komma överens om ett nytt kollektivavtal om arbetstidsvillkor. Om 

berörda lokala parter inte har träffat ett sådant avtal senast tre månader efter det att 

part påkallat förhandling i frågan enligt 4 kap. 4 §, eller vid annan tidpunkt som 

parterna enats om, ska på parts begäran, en lokal arbetstidsnämnd utses. 

 

Lokal arbetstidsnämnd 

3 § 

Den lokala arbetstidsnämnden ska bestå av en opartisk ordförande som utses av 

parterna gemensamt samt lika antal företrädare för arbetsgivarsidan respektive 

arbetstagarsidan. Dess opartiska ordförande ska i första hand söka underlätta för 

parterna att finna en förhandlingslösning. 

 

Den lokala arbetstidsnämnden har att med de gemensamma grunderna för arbets-

tid enligt 4 kap. 3 § som grund lämna ett förslag till ett nytt lokalt kollektivavtal. 

Antas inte förslaget av lokala parter ska en central arbetstidsnämnd utses, om lo-

kal part så begär.  

 

Central arbetstidsnämnd 

Den centrala arbetstidsnämnden ska bestå av en opartisk ordförande som utses av 

berörda centrala parter gemensamt samt lika antal företrädare för arbetsgivarsidan 

respektive arbetstagarsidan. Den centrala arbetstidsnämnden ska fatta beslut med 

de gemensamma grunderna för arbetstid enligt 4 kap. 3 § som grund. Beslut i den 

centrala arbetstidsnämnden gäller som nytt lokalt kollektivavtal. Sådant beslut ska 

vara enhälligt. 

 

Då opartisk ordförande anlitas enligt denna förhandlingsordning ska kostnaderna 

härför bäras av den part som begärt att en nämnd ska utses. 

 

Annan förhandlingsordning 

4 § 

Lokala parter kan komma överens om annan förhandlingsordning att tillämpas på 

lokal nivå. 
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Bilaga 3, Flyttersättning har flyttats till 11 kap.  
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Bilaga 4 
 
Sjuklön under sjuklöneperioden (dag 1-14) vid oregelbunden arbets-
tid eller koncentrerad tjänstgöring 
 

Schabloniserad modell 

För arbetstagare med oregelbunden arbetstid gäller nedanstående schabloniserade 

modell med timberäknad sjuklön. Om lokalt avtal sluts om sjuklön under sjuklö-

neperioden för arbetstagare med koncentrerad tjänstgöring rekommenderar de 

centrala parterna att modellen används även för dessa. Modellen innebär att den 

genomsnittliga veckoarbetstiden fördelas lika på arbetsveckans samtliga dagar och 

att karensdagen därmed alltid beräknas till en femtedel av den genomsnittliga 

veckoarbetstiden.  

 

Löneavdrag 

Löneavdrag görs för hela frånvarotiden enligt bestämmelserna i 6 kap. 3 § a) – d) 

resp. 4 § a).  

 

Schablonberäknad sjuklön 

Om en arbetsperiod (begränsningsperiod) med oregelbundna arbetstider sträcker 

sig över mer än en vecka, fastställs den genomsnittliga arbetstiden per vecka ge-

nom att antalet arbetstimmar i begränsningsperioden divideras med antalet veckor 

i perioden. 

Vid beräkning av sjuklönens storlek skall karensdagen - uttryckt i timmar - alltid 

utgöra en femtedel av den genomsnittliga veckoarbetstiden. 80 procents timberäk-

nad sjuklön betalas därefter för resterande arbetstimmar i sjuklöneperioden. I den 

timberäknade sjuklönen ska även ingå kompensation för sådana rörliga tillägg - 

med undantag av övertidstillägg - som arbetstagaren hade året före insjuknande-

året.  

Om arbetstagaren är frånvarande under endast en dag och antalet frånvarotimmar 

understiger det schabloniserade karensavdraget, görs avdrag endast för den faktis-

ka frånvarotiden i timmar. 

 

Kvotberäknad timlön 

När arbetstiden är oregelbunden eller koncentrerat förlagd ska timlönen kvotbe-

räknas enligt följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

c 
a 

 
40 x b    

a = den genomsnittliga veckoarbetstid i timmar som  

arbetstagaren ska fullgöra 

 

b = timlönen i kronor beräknad som 
den aktuella lönen 

   
   175 

c = kvotberäknad timlön i kronor 
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Timberäkning av rörliga tillägg 

När arbetstiden är oregelbunden eller koncentrerat förlagd ska summan av de rör-

liga tillägg som arbetstagaren hade året före insjuknandeåret timberäknas enligt 

följande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på timberäkning av rörliga tillägg vid ett årsbelopp om 10 000 kr 

Genomsnittlig 

veckoarbetstid  

(a) 

Beräkning av antal 

arbetstimmar/år  

(a x 52) 

Årsbelopp rörliga 

tillägg  

(b) 

Timbelopp rör-

liga tillägg  

(c) 

40 timmar 40 x 52 = 2 080 10 000 4,81 

38 timmar 38 x 52 = 1 976 ” 5,06 

36 timmar 36 x 52 = 1 872 ” 5,34 

34,25 timmar 34,25 x 52 = 1 781 ” 5,61 

 

A: Oregelbunden arbetstid, kvotberäknad timlön vid en aktuell månadslön 

om 25 000 kr  

Genomsnittlig 

veckoarbetstid (a) 

Kvotberäkning 

(40:a) 

Kvot Timlön  

(b) 

Kvotberäknad tim-

lön 

(b x kvot) 

40 timmar 40 : 40  1 142, 86 142,86 

38 timmar 40 : 38 1,05  150,00 

36 timmar 40 : 36 1,11  158,57 

34,25 timmar 40 : 34,25 1,17  167,15 

 

Exempel A.1 

En arbetstagare arbetar heltid med oregelbunden arbetstid förlagd så att han vecka 

1 arbetar 14 timmar på måndagen och 8 timmar på tisdagen samt 14 timmar på 

fredagen och 8 timmar på lördagen. Vecka 2 är arbetstiden förlagd så att han arbe-

tar 8 timmar fr.o.m. måndagen t.o.m. torsdagen och 4 timmar på fredagen. Den 

genomsnittliga veckoarbetstiden är 40 timmar (44 timmar plus 36 timmar divide-

rat med 2). 

Arbetstagaren blir sjuk och är frånvarande från arbetet måndag och tisdag i vecka 

1. Sjukavdrag och sjuklön för frånvarotiden (22 timmar) beräknas enligt följande: 

100 procents kvotberäknat timavdrag görs för 22 timmar (hela frånvaroti-

den)  

Karensdagen omfattar 40:5 = 8 timmar 

Kvotberäknad timlön beräknas, kvoten är 1. 

Sjuklönen utgör 80 procent av kvotberäknad timlön och betalas för 22 - 8 

= 14 timmar. 

 

c 
a x 52 

 
b 

a = den genomsnittliga veckoarbetstid i timmar som 

arbetstagaren ska fullgöra 

b = summan av de rörliga tillägg i kronor som  

arbetstagaren hade året före insjuknandeåret 

c = timberäknade rörliga tillägg i kronor 
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Exempel A.2 

En arbetstagare med oregelbunden arbetstid har en genomsnittlig veckoarbetstid 

om 36 timmar förlagd enligt treveckorsschema: 

 

Veck

a  

Mån-

dag 

Tis-

dag 

Ons-

dag 

Tors-

dag 

Fre-

dag 

Lör-

dag 

Sön-

dag 

Vecko-

arbets-

tid 

1 7.30 6.30 7.30 7.30 6.30 - - 35.30 

2 - 7.30 7.30 6.30 7.30 - - 29.00 

3 - 7.30 6.30 7.30 7.30 6.30 7.50 43.20 

 

Arbetstagaren insjuknar måndag vecka 1 och är frånvarande på grund av sjukdom 

i två veckor.  

100 procents kvotberäknat timavdrag görs för 64.30 timmar (hela frånva-

rotiden)  

Karensdagen omfattar 36:5 = 7,2 timmar 

Kvotberäknad sjuklön beräknas, kvoten för 36 timmars veckoarbetstid är 

1,11. 

Sjuklönen utgör 80 procent av kvotberäknad timlön och betalas för 35,5 + 

29 – 7,2 = 57,3 timmar. 

 

 

Exempel A.3 

Arbetstagaren i exemplet ovan hade rörliga lönetillägg året före insjuknandeåret 

om totalt 15 000 kr.  

100 procents kvotberäknat timavdrag görs för 64.30 timmar (hela frånva-

rotiden)  

Karensdagen omfattar 36:5 = 7,2 timmar 

Kvotberäknad sjuklön beräknas, kvoten för 36 timmars veckoarbetstid är 

1,11. 

Timberäkning av rörliga tillägg: 15 000 kr : 36 x 52 = 8,01 kr/timme 

Sjuklönen utgör 80 procent av kvotberäknad timlön plus 80 procent av 

timberäknade rörliga tillägg och betalas för 35,5 + 29 – 7,2 = 57,3 timmar. 
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B: Koncentrerad tjänstgöring, kvotberäknad timlön vid en månadslön om 

25 000 kr vid heltid 

Genomsnittlig 

veckoarbetstid 

(a) procent av 

heltid 

Aktuell 

lön 

x % x 

25 000 

Kvotberäkning 

(40:a) 

Kvot Timlön 

(b) 

(lön:175) 

Kvotberäknad 

timlön 

(timlön x kvot) 

40 timmar  

(100 %) 

25 000 40 : 40 1,00 142,86 151, 51 

32 timmar   

(80 %) 

20 000 40 : 32 1,25 114,29 151,51 

24 timmar  

(60 %) 

15 000 40 : 24 1,67 85,71 151,51 

20 timmar  

(50 %) 

12 500 40 : 20 2 71,43 151,51 

16 timmar  

(40 %) 

10 000 40 : 16 2,5 57,14 151,51 

 

Exempel B.1 

En arbetstagare arbetar halvtid på koncentrerad arbetstid. Arbetstiden är förlagd 

till 8 timmar på måndagar och onsdagar samt 4 timmar på torsdagar. Arbetstaga-

ren har alltså 3 arbetsdagar/vecka och den genomsnittliga arbetstiden är 20 timmar 

per vecka. Arbetstagaren blir sjuk fr.o.m. en måndag och är sjuk hela veckan.  

100 procents kvotberäknat arbetsdagsavdrag görs för 3 dagar. 

Sjuklön för frånvarotiden (20 timmar) beräknas enligt följande: 

Karensdagen omfattar 20:5 = 4 timmar 

Kvotberäknad timlön beräknas, kvoten är 40:20 = 2 

Sjuklönen utgör 80 procent av kvotberäknad timlön och betalas för 20 – 4 

= 16 timmar.  

 

Exempel B.2 

Samma arbetstagare som ovan blir sjuk och är frånvarande från arbetet på månda-

gen. Sjuklön för frånvarotiden (8 timmar) betalas ut enligt följande: 

100 procents kvotberäknat arbetsdagsavdrag görs för 1 dag. 

Karensdagen omfattar 20:5 = 4 timmar 

Kvotberäknad timlön beräknas, kvoten är 40:20 = 2 

Sjuklönen utgör som 80 procent av kvotberäknad timlön och betalas för 8 

– 4 = 4 timmar. 
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Exempel B.3 

Samma arbetstagare som ovan insjuknar på måndagen och lämnar arbetsplatsen 

efter 6 timmars arbete och är därefter sjuk resten av veckan. Sjuklön för frånvaro-

tiden (14 timmar) betalas enligt följande: 

25 procents kvotberäknat arbetsdagsavdrag görs för måndagen (karensda-

gen) 

100 procents kvotberäknat arbetsdagsavdrag görs för 2 dagar. 

Karensdagen omfattar 20:5 = 4 timmar 

Kvotberäknad timlön beräknas 

Sjuklönen utgör 80 procent av kvotberäknad timlön och betalas för 14 - 4 

= 10 timmar. 

 

Exempel B.4 

Samma arbetstagare som ovan insjuknar på måndagen och lämnar arbetet efter 6 

timmars arbete. Arbetstagaren tillfrisknar och är åter på arbetsplatsen på onsda-

gen. I detta fall görs 25 procents kvotberäknat arbetsdagsavdrag för två timmars 

frånvaro (karensdagen). Ingen sjuklön beräknas. 

 

Exempel B.5 

En arbetstagare arbetar koncentrerad heltid med en veckoarbetstid om 40 timmar, 

fördelad på 10 timmar per dag, måndag – torsdag varje vecka. Arbetstagaren blir 

sjuk en onsdag och är sjuk till och med måndag vecka 2. Arbetstagaren hade rör-

liga tillägg året före insjuknandeåret om totalt 27 000 kr. 

100 procents kvotberäknat arbetsdagsavdrag görs för 3 dagar (hela frånva-

rotiden)  

Karensdagen omfattar 40:5 = 8 timmar 

Kvotberäknad timlön beräknas, kvoten är 1. 

Timberäkning av rörliga tillägg: 27 000 : 40 x 52 = 12,98 

Sjuklönen utgör 80 procent av kvotberäknad timlön plus 80 procent av 

timberäknade rörliga tillägg och betalas för 30 - 8 = 22 timmar. 
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Bilaga 4 a 
 
Sjukavdrag för arbetstagare som omfattas av övergångsbestämmel-
sen till 6 kap. 5 § 
 
Om en arbetstagare har aktivitetsersättning eller sjukersättning

1
 och omfattas av 

övergångsbestämmelsen till 6 kap. 5 § görs avdrag med 10 procent av daglönen 

samt avdrag för utgående förmån (samordningsavdrag). 

 

Vid partiellt utgående förmån görs avdrag motsvarande förmånens omfattning. 

Samordningsavdraget får dock inte vara så stort att det inkräktar på den lön som 

betalas ut för den arbetade tiden. 

 

Om en arbetstagare med partiell förmån blir helt sjuk görs skilda avdrag. För den 

del av daglönen som motsvarar förmånen sker ingen förändring. Partiellt avdrag 

och samordningsavdrag ska göras. För den andra delen betalas sjukpenningtillägg 

på vanligt sätt. 

 

 

  

                                                 
1
 T.o.m. den 31 december 2002 sjukbidrag eller förtidspension. 
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 Bilaga 5 

 
Specialbestämmelser för vissa arbetstagare vid universitet och hög-
skolor 
 

Upplysning 

Vid tillämpningen av denna bilaga ska bestämmelserna i högskolelagen, högsko-

leförordningen och förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet beaktas. 

 

Till 1 kap. Inledande bestämmelser 
 

Upplysning 

Vid tillämpningen av denna bilaga ska bestämmelserna i högskolelagen, högsko-

leförordningen och förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet beaktas 

 

Bisysslor 

Upplysning 

Utöver det som sägs i 13 kap. 10 och 11 §§ gäller bestämmelserna i högskolela-

gen, högskoleförordningen och förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet. 

 

Till 4 kap. Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar 
 

Arbetstid för lärare, doktorander m.fl. 

Tillämpningsområde 

1 §   

Bestämmelserna i 2 - 7 §§ gäller för lärare.  

 

Ersätter arbetstidsreglerna i 4 kap. 

2 §   

Bestämmelserna i 3 – 6 §§ ersätter bestämmelserna i 4 kap. Arbetstid och arbets-

tidsberoende ersättningar. Dock gäller 4 kap. 1-3 §§. 

 

Årsarbetstid 

3 §   

Den totala årsarbetstiden
2
 för lärare är 

1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar. 

1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar. 

1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar. 

 

Arbetstidens fördelning 

4 §   

Fördelningen av årsarbetstiden för lärare ska fastställas i lokala avtal. Sådant avtal 

gäller tills vidare under Villkorsavtal-T:s giltighetstid med tre månaders uppsäg-

ningstid. Utgångspunkter för de lokala förhandlingarna ska vara att utnyttja till-

                                                 
2
 Årsarbetstiden är genomsnittsberäknad med utgångspunkt från bestämmelserna i 4 kap. 6 – 7 §§. 
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gängliga resurser på för verksamheten bästa sätt, att skapa en god balans mellan 

en lärares olika arbetsuppgifter och mellan olika kategorier av lärare. 

 

Fördelningen ska ske i ett flerårsperspektiv där omfattningen av olika arbetsupp-

gifter kan variera över tiden. Utöver undervisningsuppgifter ska utrymme ges för 

kompetensutveckling, såsom att följa forskningen. I vetenskapligt kompetenta 

lärares uppgifter ska normalt ingå forskning. Lärare inom konstnärlig verksamhet 

ska normalt ges utrymme för konstnärligt utvecklingsarbete. Särskild hänsyn ska 

tas till ledande uppgifter för utbildning och forskning såväl inom ämnet som i öv-

rigt. Detsamma gäller för ansvar som huvudhandledare eller biträdande handleda-

re för studerande i forskarutbildningen. 

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om ett avtal om arbetstidens fördel-

ning ska frågan överlämnas till en lokal skiljenämnd. Skiljenämnden ska bestå av 

en opartisk ordförande som parterna enas om samt en företrädare för arbetsgivar-

sidan respektive arbetstagarsidan. De av skiljenämnden fastställda bestämmelser-

na ska därefter gälla som lokalt kollektivavtal. 

 

Samråd med den enskilde läraren 

5 § 

Planeringen av årsarbetstiden ska ske i samråd med berörd lärare utifrån lärosätets 

uppdrag, verksamhetens krav, dess ekonomiska förutsättningar och en helhetssyn 

på lärarens arbetsuppgifter och arbetssituation. Samrådet ska leda till en översikt-

lig plan över omfattning och förläggning av lärarens arbetsuppgifter, innefattande 

undervisning, handledning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, kompe-

tensutveckling och övrigt arbete såsom ledning av viss verksamhet eller samver-

kan med det omgivande samhället. Planeringen ska dokumenteras. 

 

Vid fastställande av arbetsuppgifterna omfattning och fördelning ska hänsyn tas 

till lärarens undervisningsförmåga och till förmågan att utföra forskning eller 

konstnärligt utvecklingsarbete samt till respektive arbetsuppgifters finansierings-

förutsättningar. När en förändring av arbetsuppgifterna är påkallad ska hänsyn tas 

till den enskilde lärarens önskemål. Lärare som i huvudsak har undervisningsupp-

gifter ska inte åläggas mer sådana uppgifter än vad som angetts i den generella 

reglering som tidigare gällt för den som innehade sådan anställning. 

 

Lokalt avtal ska träffas om vad som ska gälla om lärare arbetar utöver fastställd 

plan. 

 

Beslut om tjänstgöringsschema/plan 

6 § 

Lärares tjänstgöringschema/plan fastställs av arbetsgivaren.  

 

Innan arbetsgivaren meddelar beslut om tjänstgöringsschema/plan ska berörd lo-

kal arbetstagarorganisation underrättas. Påkallar berörd arbetstagarorganisation 

förhandling i frågan inom fem arbetsdagar gäller följande bestämmelser. Om par-

terna inte enas vid en förhandling enligt denna paragraf eller om förhandling inte 

begärts inom angiven tid, får arbetsgivaren besluta i frågan. 
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Denna förhandlings- och informationsskyldighet ersätter arbetsgivarens förhand-

lings- och informationsskyldighet enligt MBL. 

 

Lokalt avtal får träffas om annan ordning. 

 

Till 5 kap. Semester 
 

Semesterns förläggning 

7 § 

Utöver det som följer av semesterlagen ska i fråga om semesterns förläggning 

följande gälla. 

 

Semester för lärare förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller 

annan undervisningsfri tid. 

 

Jour- och beredskapstillägg för veterinärer vid SLU 

8 § 

För veterinär vid Sveriges lantbruksuniversitet ska följande gälla. 

 

1. För jour och beredskap har en arbetstagare gottgörelse i form av 

arbetsbefrielse under fastställd arbetstid med följande andel av den 

tid under jouren respektive beredskapen, då han inte fullgör tjänst-

göring. 

 

När arbetstagaren har 

ålagts 

Från kl. 08.00 vardag 

före sön- eller helgdag 

till kl. 08.00 vardag efter 

sön- eller helgdag 

Annan tid 

jour  1/2  1/4 

beredskap i bostaden eller på 

annan plats utom arbetsstället 

på vilken han kan nås med 

telefon och från vilken han 

snabbt kan nå arbetsplatsen 

 1/5  1/10 

 

2. Arbetsbefrielsens förläggning bestäms efter samråd mellan arbets-

givaren och arbetstagaren. Arbetstagare, som vid utgången av mars 

inte har haft den arbetsbefrielse som han enligt punkt 1 har blivit 

berättigad till under det närmast föregående kalenderåret, har för 

varje felande timme i stället kontant ersättning med belopp motsva-

rande 1/165 av den för honom vid heltidstjänstgöring gällande må-

nadslönen. 

 

Om särskilda skäl föreligger får arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren medge 

att arbetsbefrielse får förläggas till tid efter utgången av mars. Detta gäller dock 
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inte en arbetstagare som är lärare, assistent eller amanuens och inte heller en ar-

betstagare som är förordnad som korttidsvikarie på klinikveterinärtjänst. 
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 Bilaga 6 

 
Specialbestämmelser för lärare i statlig skolverksamhet 
 

Ferielöneavdrag 

1 § 

Om en arbetstagare, som har ferier, under terminstid har hel eller partiell ledighet 

utan lön sammanlagt mer än 45 dagar av ett och samma läsår (motsvarande), ska 

han på grund härav under sådan del av ferierna som inte enligt 3 § utgör semester 

ha motsvarande ledighet utan lön i sådan omfattning, att antalet avdragsdagar un-

der ferierna förhåller sig till antalet avdragsdagar över 45 under terminstid som 

ferierna till den övriga delen av året; uppkommer brutet dagantal, ska avrundning 

ske till närmast lägre hela dagantal. Med semester avses härvid inte obetald se-

mester. Det som nu har sagts om terminstid skall, i fråga om skola där lästiden 

inte är terminsindelad, gälla däremot svarande tid.  

 

Ferielöneavdrag får dock inte göras på dag som lärare fullgör arbete utanför sko-

lans läsår. 

 

Tabell för beräkning av ferielöneavdrag finns i underbilaga 1. 

 

2 § 

Det som sägs i 1 § gäller dock inte ledighet utan lön av följande anledningar, näm-

ligen 

a) ledighet för offentligt uppdrag,  

 

b) ledighet för tjänstgöring i totalförsvaret när dagpenning utges,  

 

c) ledighet för barns födelse eller för vård av sådant adoptivbarn eller i adop-

tionssyfte mottaget fosterbarn som inte har fyllt tio år, när föräldrapenning 

motsvarande endast lägstanivån utgår,  

 

d) ledighet för vård av barn under tid, för vilken tillfällig föräldrapenning ut-

går,  

 

e) ledighet för centralt fackligt förtroendemannauppdrag,  

 

f) ledighet för uppehållande av annan statligt reglerad anställning än anställ-

ning som timlärare,  

 

g) ledighet för genomgång av utbildning avsedd för lärare då ersättning utgår 

enligt bestämmelser som har meddelats av regeringen 

 

h) ledighet för barns födelse eller för vård av adoptivbarn när föräldrapen-

ningtillägg utgår.  
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Semester 

3 § 

För lärare, som har ferier, ska semestern inräknas i ferierna. Semestern ska dock 

inte inräknas i sådan del av ferien då vikariat på skolledartjänst fullgörs.  

 

Protokollsanteckning 

Om vikariat på anställning som skolledare fullgörs under vikariens tjänstgörings-

fria tid ankommer det på arbetsgivaren att se till, att vikarien bereds semester en-

ligt bestämmelserna i semesterlagen och i detta avtal och med iakttagande av att 

semestern ska förläggas till den tjänstgöringsfria tiden. 

 

4 § 

Bestämmelsen i 5 kap. 13 § gäller inte lärare som har ferier. 

 

Arbetstid för lärare vid specialskolemyndigheten, specialpedagogiska insti-

tutet och sameskolorna. 

 

5 § 

För lärare vid specialskolemyndigheten, specialpedagogiska institutet och same-

skolorna gäller de arbetstidsbestämmelser som arbetsgivaren och lokal arbetsta-

garorganisation kommit eller kommer överens om. Om parterna inte enas vid en 

förhandling om ändring av ett sådant uppsagt kollektivavtal ska ”Lokalt arbets-

tidsavtal för arbetstagare som är lärare” gälla. Ett sådant avtal anses vara slutet 

med stöd av Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. 

 

Arbetstid för lärare vid nationellt centrum för flexibelt lärande 

6 § 

För lärare vid nationellt centrum för flexibelt lärande gäller de arbetstidsbestäm-

melser som arbetsgivaren och lokal arbetstagarorganisation kommit eller kommer 

överens om. Om lokala parter inte enas vid en förhandling om ändring av ett så-

dant uppsagt kollektivavtal ska ALFA, bilaga 6, 17 – 25 §§ i dess lydelse den 31 

mars 1998 gälla. Ett sådant avtal anses vara slutet med stöd av ALFA. 
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   Underbilaga 1 (till bilaga 6) 
 
Tabell för beräkning av ferielöneavdrag 

Antal dagar med 

hel eller partiell 

ledighet utan lön 

under läsåret 

Antal dagar med hel 

eller partiell ledighet 

utan lön under ferie-

tid 

 Antal dagar med 

hel eller partiell 

ledighet utan lön 

under läsåret 

Antal dagar med 

hel eller partiell 

ledighet utan lön 

under ferietid 

1 – 48 0  164 –166 36 

49 –51 1  167 – 170 37 

52 – 54 2  171 – 173 38 

55 – 58 3  174 – 176 39 

59 – 61 4  177 – 180 40 

62 – 64 5  181 – 183 41 

65 – 68 6  184 – 186 42 

69 – 71 7  187 – 189 43 

72 – 74 8  190 – 193 44 

75 – 77 9  194 – 196 45 

78 – 81 10  197 – 199 46 

82 – 84 11  200 – 203 47 

85 – 87 12  204 – 206 48 

88 – 91 13  207 – 209 49 

92 – 94 14  210 – 212 50 

95 – 97 15  213 – 216 51 

98 – 100 16  217 – 219 52 

101 – 104 17  220 – 222 53 

105 – 107 18  223 – 226 54 

108 – 110 19  227 – 229 55 

111 – 114 20  230 – 232 56 

115 – 117 21  233 – 236 57 

118 – 120 22  237 – 239 58 

121 – 124 23  240 – 242 59 

125 – 127 24  243 – 245 60 

128 – 130 25  246 – 249 61 

131 – 133 26  250 – 252 62 

134 – 137 27  253 – 255 63 

138 – 140 28  256 – 259 64 

141 – 143 29  260 – 262 65 

144 – 147 30  263 – 265 66 

148 – 150 31  266 – 268 67 

151 – 153 32  269 – 272 68 

154 – 156 33  273 – 275 69 

157 – 160 34  276 – 278 70 

161 – 163 35  279 – 280 71 
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Bilaga 7 Kvotberäknad semester … har tagits bort 
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Bilaga 8 
 

Specialbestämmelser för läkare 
Denna bilaga gäller sådana arbetstagare för vilka Läkaravtalet tillämpades den 30 

september 2004 om inte annat framgår av detta avtal.  

 

Följande kompletterar eller ersätter Villkorsavtal-T:s huvudbestämmelser: 

 

3 kap. Lön 
2 § kompletteras med: 

 

Lönen består också av i förekommande fall befattningsarvode och gottgörelse för 

särskild arbetstid.  

 

4 kap. Arbetstid 
Ersättning i vissa fall, ersättning för särskild arbetstid, fridagskompensation, jour-

tillägg och beredskapstillägg får regleras i lokala avtal. 

 

Om lokala parter inte överenskommer om annat, ska de centrala bestämmelser om 

ersättning i vissa fall, ersättning för särskild arbetstid, fridagskompensation, jour-

tillägg och beredskapstillägg som gällde enligt Läkaravtalet den 30 september 

2004 gälla som lokalt avtal vid berörda myndigheter. Sådant lokalt avtal ska anses 

vara slutet med stöd av detta avtal och har samma giltighetstid och uppsägningstid 

som detta avtal om inte lokala parter enas om kortare tid.  

 

Oavsett vad som sägs i andra stycket ska ett lokalt avtal om avvikelser från de 

centrala bestämmelserna i Läkaravtalet om ersättning i vissa fall, ersättning för 

särskild arbetstid, fridagskompensation, jourtillägg och beredskapstillägg som var 

slutet med stöd av Läkaravtalet och ägde giltighet den 30 september 2004 äga 

fortsatt giltighet och anses vara slutet med stöd av detta avtal vid detta avtals 

ikraftträdande.  

 

5 kap. Semester 
I 3 § tillkommer: 

 

För arbetstagare som är anställd och tjänstgör vid röntgenavdelning eller radiote-

rapiavdelning (motsvarande) utgör årssemestern lägst 35 dagar. Har arbetstagare 

tjänstgjort fem år vid sådan avdelning i statlig eller annan anställning utgör årsse-

mestern för denne 42 dagar. 

 

9 Kap. Lön under ledighet i övrigt 
I 2 § tillkommer: 

 

Skäl: Deltagande i SK-kurs. Tid: Den tid som behövs. 
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13 kap. Bisysslor 
I 10 § tillkommer: 

En arbetstagare får inte inom sjukvårdsinrättningen eller myndigheten utöva en-

skild läkarverksamhet. 

 

Bilaga 5 

Om lokala parter inte överenskommer om annat, ska när det gäller lärare vid me-

dicinsk fakultet vars anställning är förenad med läkartjänst inom sjukvårdsorgani-

sationen de bestämmelser om arbetstid som gällde dagen innan detta avtal trädde i 

kraft gälla som lokalt avtal. Sådant lokalt avtal ska anses vara slutet med stöd av 

detta avtal och har samma giltighetstid och uppsägningstid som detta avtal om inte 

lokala parter enas om kortare tid. 

 

Övrigt 

Tillkommer: Särskilda anställningsvillkor för vissa läkare: 

 

Befattningsarvode ska vid beräkning av pensionsgrundande lön anses som andra 

kontanta avlöningsförmåner i anställningen enligt 13 §, punkt 2, PA 03.  

 

Ersättning för intyg: Inom ramen för den öppna vården eller verksamheten inom 

myndigheten ska läkare utan särskild ersättning tillhandagå allmänheten med så-

dana på undersökning grundade utlåtanden och intyg som utfärdas i omedelbar 

anslutning till undersökningen. För sådana utlåtanden och intyg som utfärdas av 

läkare på grundval av journaler och andra handlingar får läkare, utan hinder av 

detta avtal, ta ut särskild ersättning av uppdragsgivaren. Läkare som med stöd av 

författningar eller andra bestämmelser förordnas att utföra undersökningar och i 

anledning härav utfärda utlåtanden och intyg får utan hinder av detta avtal uppbä-

ra ersättning härför av förordnande myndighet eller den som anges i bestämmel-

sen. Utfärdande av intyg för vilket ersättning utgår ska ske på annan tid än fast-

ställd arbetstid. 

 

Övergångsbestämmelser 

Ett lokalt kollektivavtal som har slutits med stöd av Läkaravtalet och ägde giltig-

het den 30 september 2004 ska vid detta avtals ikraftträdande äga fortsatt giltighet 

och anses vara slutet med stöd av detta avtal om inte något annat framgår av detta 

avtal. 
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 Bilaga 9 

 
Lagtexter i arbetstidslagen som avses i 4 kap. 5 § 
De lagtexter i arbetstidslagen som avses i 4 kap. 5 § återges nedan. 

 

2§ (…) Bestämmelserna i 10 b §, 13 § första stycket, 13 a § och 14 § tredje styck-

et andra meningen gäller inte (…) inom offentlig verksamhet – som exempelvis 

försvaret, polisen och skydds- och beredskapsarbeten – för arbete som är speciellt 

för verksamheten och som är av sådant slag att konflikt inte kan undvikas med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om 

arbetstidens förläggning i vissa avseenden. 

 

9 § Har en natur- eller olyckshändelse eller annan liknande omständighet som inte 

har kunnat förutses av arbetsgivaren vållat avbrott i verksamheten eller medfört 

överhängande fara för sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, 

får övertid tas ut för arbete i den utsträckning som förhållandena kräver (nödfall-

sövertid). 

 

Om det för arbetsstället finns en lokal arbetstagarorganisation inom vars avtals-

område arbetet faller, får nödfallsövertid tas ut endast under förutsättning att ar-

betsgivaren snarast underrättar organisationen om övertidsarbetet. 

 

10 § (…) Mertid får också tas ut med tillämpning av de villkor för nödfallsövertid 

som anges i 9 §. 

 

10 b § Den sammanlagda arbetstiden
3
 under varje period om sju dagar får uppgå 

till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra måna-

der. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall semester och sjuk-

frånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med full-

gjord arbetstid. 

 

11 § Arbetsgivare skall föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Arbets-

tagarna har rätt att själva eller genom någon annan ta del av anteckningarna. 

Samma rätt tillkommer fackliga organisationer som företräder arbetstagare på 

arbetsstället. 

 

13 § Alla arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under 

varje period om tjugofyra timmar (dygnsvila). Avvikelse får göras tillfälligtvis, 

om det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av 

arbetsgivaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensa-

tionsledighet. 

 

I den dygnsvila som alla arbetstagare har rätt till skall tiden mellan midnatt och 

klockan 5 ingå. Avvikelse får göras, om arbetet med hänsyn till dess art, allmän-

                                                 
3
 Parternas kommentar: Med den sammanlagda arbetstiden avses ordinarie arbetstid, mertid, över-

tid och jourtid enligt nu gällande rättspraxis. 
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hetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt 

och klockan 5. 

 

13 a § Arbetstiden för nattarbetande får under varje period om tjugofyra timmar 

inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra 

månader. Vid genomsnittsberäkningen skall räknas av från beräkningsperioden 

tjugofyra timmar för varje påbörjad period om sju dagar. Semester och sjukfrån-

varo under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat skall likställas med full-

gjord arbetstid. 

 

Nattarbetande vars arbete innebär särskilda risker eller stor fysisk eller mental 

ansträngning får dock inte arbeta mer än åtta timmar under varje period om tjugo-

fyra timmar som de utför arbete under natt. Avvikelse får göras tillfälligtvis, om 

det föranleds av något särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbets-

givaren, under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompensationsle-

dighet. 

 

Med nattarbetande avses den som normalt utför minst tre timmar av sitt arbetspass 

under natt eller troligen kommer att fullgöra minst en tredjedel av sin årsarbetstid 

under natt. Med natt avses perioden mellan klockan 22 och klockan 6. 

 

14 § Arbetstagarna skall ha minst trettiosex timmars sammanhängande ledighet 

under varje period om sju dagar (veckovila). Till veckovilan räknas inte bered-

skapstid då arbetstagaren får uppehålla sig utanför arbetsstället men skall stå till 

arbetsgivarens förfogande för att utföra arbete när behov uppkommer. 

 

Veckovilan skall så långt möjligt förläggas till veckoslut. 

 

Avvikelse från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något 

särskilt förhållande som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådan avvikel-

se får göras endast under förutsättning att arbetstagaren ges motsvarande kompen-

sationsledighet. 

 

15 § Med raster förstås sådana avbrott i den dagliga arbetstiden under vilka ar-

betstagarna inte är skyldiga att stanna kvar på arbetsstället. 

 

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

omständigheterna medger. 

 

Rasterna ska förläggas så, att arbetstagarna inte utför arbete mer än fem timmar i 

följd. Rasternas antal, längd och förläggning ska vara tillfredsställande med hän-

syn till arbetsförhållandena. 

 

16 § Raster får bytas ut mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om det är nödvän-

digt med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hänsyn till sjukdomsfall eller 

annan händelse som inte har kunnat förutses av arbetsgivaren. Sådana måltidsup-

pehåll räknas in i arbetstiden. 
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17 § Arbetsgivaren skall ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som 

behövs utöver rasterna. 

 

Om arbetsförhållandena kräver det, får i stället särskilda arbetspauser läggas ut. 

Arbetsgivaren ska i så fall på förhand ange arbetspausernas längd och förläggning 

så noga som omständigheterna medger. 

 

Pauser räknas in i arbetstiden. 

 

3§ (…) Undantag (…) får göras endast om detta inte innebär att mindre förmånli-

ga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2003/88/EG. Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det innebär att 

mindre förmånliga villkor ska tillämpas för arbetstagarna än som följer av direkti-

vet. 

 

 

 

 

 

 

  

 


