
Kap. 4 Arbetstid 
 

§ 13 Arbetstid  

 

Inledande bestämmelse  

 

Mom. 1 Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande och i särskilda bestämmelser/ 

specialbestämmelser angivna tillägg.  

 

Genomsnittlig arbetstid  

 

Mom. 2 Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt 40 timmar per 

helgfri vecka, om inte annat framgår av följande stycken. Då helgdag infaller på någon av 

dagarna måndag–lördag (s.k. lätthelgdag) minskas antalet ordinarie arbetstimmar med det 

antal timmar som annars skulle ha fullgjorts sådan dag.  

 
Anmärkning  

Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller på en 

lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.  

 

Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med 

verksamhetens krav.  

 

Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och 

helgdag ska för heltidsanställd vara i genomsnitt 38 timmar 15 minuter per vecka under 

tillämplig beräkningsperiod. Vid förläggning som kontinuerligt treskiftsarbete ska dock den 

genomsnittliga arbetstiden per vecka vara 34 timmar 20 minuter och vid förläggning som 

intermittent treskiftsarbete 36 timmar 20 minuter.  

 

Omfattar den ordinarie arbetstiden enligt föregående stycke inte samtliga lätthelgdagar, ska 

den fastställas i proportion till antalet sådana dagar med ordinarie arbetstid under 

kalenderåret.  

 

Mom. 3 Med helgdag enligt mom. 2 likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul och nyårsafton.  

 

Mom. 4 Med undantag från bestämmelserna ovan kan olika lång ordinarie arbetstid fastställas 

under olika delar av året för att möjliggöra sommararbetstid under förutsättning att i mom. 2 

angivna arbetstider genomsnittligt per kalenderår behålls. 

 

Förläggning av arbetstid 

 

Mom. 5 Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i arbetstidsschema eller 

liknande, som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen.  

 

Vid arbetstidsförläggning bör det, utifrån verksamhetens behov, eftersträvas att arbetstiden är 

sammanhållen.  

 

Vid oenighet om arbetstidsschema kan arbetstagarorganisationen begära överläggning. 

Begäran om överläggning ska ha inkommit till arbetsgivaren inom 10 dagar. Om så inte sker 

eller om överläggningen inte leder till enighet fastställer arbetsgivaren förläggningen av 

arbetstiden med iakttagande av denna bestämmelse.  



Anmärkning  

Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ MBL.  

 

Avvikelser från ATL  

 

Mom. 6 Oavsett vad som anges i ATL  

 

a) får rast under nattarbete utbytas mot måltidsuppehåll. Därutöver får byte även göras på 

övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag,  

 
Anmärkning  

Vid byte av rast mot måltidsuppehåll övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag ska 

arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön.  

 

b) anses studieledighet samt kompensationsledighet inte som arbetad tid, 

 

c) anses förlängd arbetstid på grund av vikariat inte som mertid,  

 

d) anses förskjuten arbetstid eller byte av schema inte som mer- eller övertid,  

 

e) kan beräkning av ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid göras per kalendermånad,  

 

f) kan en beräkningsperiod omfatta högst 16 veckor,  

 
Anmärkning  

Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en period av 4 

veckor.  

 

g) kan en arbetstagares sammanhängande dygnsvila uppgå till minst 9 timmar vid förläggning 

av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 

timmar under varje period av 24 timmar under beräkningsperioden, 

 

h) kan en arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse understiga den planerade dygnsvilan 

under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 

24 timmar under beräkningsperioden,  

 

i) kan en arbetstagares sammanhängande veckovila vid tillfällig avvikelse uppgå till minst 24 

timmar.  

 

Möjlighet till lokal avvikelse  

 

Mom. 7 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från  

 

a) har upphört att gälla,  

 

b) 8 och 8 a §§ ATL om annat uttag av övertid och extra övertid samt annan beräkningsperiod 

för övertid,  

 

c) 10 och 10 a §§ andra stycket ATL om annat uttag av mertid och extra mertid,  

 

d) 13 § ATL om dygns- och nattvila,  



e) 14 § ATL om veckovila,  

 

f) 15 § tredje stycket ATL om förläggning av raster och  

 

g) har upphört att gälla.  

 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om längre beräkningsperiod 

än 16 veckor, dock högst ett år. Kollektivavtal får även träffas om avvikelse från 

anmärkningen till mom. 2 första stycket, anmärkningen till mom. 6 f) och mom. 6 a) samt 6 

g)–i).  

 
Anmärkning  

Detta moments bestämmelser avser inte att utesluta tillämpning av 3 § andra stycket ATL.  

 

Personalpool  

 

Mom. 8 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, som framgår av 

bilaga D. Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 

bilaga D. 

 

§ 14 Flexibel arbetstid  

 

Mom. 1 Efter överläggningar beslutar arbetsgivaren vilka arbetsplatser eller i vilken 

omfattning flexibel arbetstid ska tillämpas i verksamheten. Förläggning av ordinarie arbetstid 

enligt § 13 mom. 5 tillämpas även vid flexibel arbetstid.  

 

Kollektivavtal träffas om följande.  

 

Avstämningsperiodens längd, förläggning och omfattning av flextid samt maximimått för 

flextidssaldo som får överföras till närmast följande avstämningsperiod.  

 

Definitioner  

 

Mom. 2 I samband med tillämpning av flexibel arbetstid gäller följande definitioner.  

 

Normaltid är avtalsenligt ordinarie arbetstids längd och förläggning då flexibel arbetstid inte 

tillämpas.  

 

Fast tid är den tid mellan bestämda klockslag under arbetsdag, då arbetstagaren har att 

obligatoriskt fullgöra ordinarie arbetstid.  

 

Flextid är den tid mellan bestämda klockslag under arbetsdag, då arbetstagaren utöver fast tid 

kan fullgöra ordinarie arbetstid.  

 

Totalram är tiden från flextidens början före fast tid till flextidens slut efter fast tid.  

 

Avstämningsperiod är den tidsrymd efter vilken fullgjord ordinarie arbetstid ska avstämmas 

mot den ordinarie arbetstid, som avtalsenligt skulle ha fullgjorts under samma tidsrymd.  

 



Flextidssaldo är det tillgodohavande (plussaldo) eller den tidsskuld (minussaldo) av ordinarie 

arbetstid, som arbetstagaren har vid avstämningsperiodens slut i förhållande till den ordinarie 

arbetstiden.  

 

Förutsättningar  

 

Mom. 3 Vid tillämpning av flexibel arbetstid gäller följande  

 

a) den genomsnittliga ordinarie arbetstiden per kalenderår ska bibehållas,  

 

b) om arbete beordras under flextid kan arbetstagaren inte utnyttja flexmöjligheten vid det 

tillfället, 

 

c) flextidssaldo som ryms inom det som fastställs, överförs till nästa avstämningsperiod och  

 

d) flextidssaldo som under- eller överstiger vad som fastställts, får överföras till nästa 

avstämningsperiod och ska avräknas timme mot timme vid avstämningsperiodens slut enligt 

följande.  

 

Minussaldo ger löneavdrag med 1/165 av månadslönen (i förekommande fall uppräknad till 

lön som om arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid) eller för timavlönad 

med aktuell timlön. Plussaldo bortfaller och medför ingen ersättningsrätt.  

 
Anmärkning  

Om minus- eller plussaldo uppkommit på grund av frånvaro med giltigt förfall enligt följande 

stycke respektive på grund av beordrat arbete på flextid, ska minussaldo föranleda löneavdrag 

enligt huvudregeln i första stycket. Plussaldo ska däremot ersättas som ordinarie arbetstid i 

den mån inte viss arbetad tid berättigar till övertidskompensation.  

 

Löneavdrag och utbetalning för inte överförbart minus- respektive plussaldo ska verkställas 

vid avlöningstillfället närmast efter den månad, vid vars utgång sådant saldo konstaterats.  

 

Beräkning av ordinarie arbetstid vid frånvaro  

 

Mom. 4 Vid uträkning av ordinarie arbetstid i flextidssystem ska arbetstagaren under dag då 

arbetstagaren varit frånvarande med giltigt förfall anses ha fullgjort det antal ordinarie 

arbetstimmar som skulle ha gällt vid normaltid.  

 

Avvikelser  

 

Mom. 5 För arbetstagare med flexibel arbetstid gäller följande under förutsättning att 

villkoren för övertidskompensation i övrigt är uppfyllda.  

 

a) Som övertidsarbete betraktas beordrat arbete på tid som ligger utanför totalramen 

(dagberäkning). Här utgör 2 timmar före och 2 timmar efter normaltiden enkel övertid.  

 

b) För i förväg beordrat arbete under flextid, som ligger utanför normaltid, utges ersättning 

med enkel övertidskompensation om arbetstagaren under avstämningsperioden fullgjort 

arbete som totalt överstiger sammanlagd normaltid. Endast efter godkännande av behörig 

överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand. 



Mom. 6 För arbetstagare med flexibel arbetstid utges tillägget för obekväm arbetstid, enligt § 

21 mom. 1, endast för arbetstid som faller inom normaltiden. 

 

Möjlighet till lokal avvikelse  

 

Mom. 7 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från 

denna bestämmelse. 

 

 

 

Kap. 6 Ledighetsförmåner 
 

§ 27 Semester  

 

Inledande bestämmelser  

 

Mom. 1 Semesterförmåner utges enligt gällande lag om inte annat anges nedan.  

 

Mom. 2 Arbetstagare med fast kontant lön får semesterledighet under intjänandeåret, som 

sammanfaller med semesteråret, vilket är löpande kalenderår. 

 

Rätt till semesterledighet och semesterlön  

 

Mom. 3 Utöver det som lagen anger ska från rätt till semesterledighet undantas arbetstagare 

som anställs för högst 3 månader och som under semesteråret inte haft tidigare anställning hos 

arbetsgivaren.  

 

Mom. 4 Om semesterledighet som avses i mom. 9 på arbetsgivarens begäran förläggs till 

tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar 

förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret. En 

arbetstagare som fått 15–19 semesterdagar förlagda under juni–augusti får en betald 

semesterdag extra under semesteråret.  

 
Anmärkningar  

1. Ovanstående bestämmelse gäller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till minst 20 

betalda semesterdagar under semesteråret.  

2. Kompensation ska inte utges om dagantalet 14 respektive 19 inte uppnåtts på grund av 

sådan minskning som följer av anmärkning till mom. 7 eller genom att arbetstiden nedsatts 

enligt § 13 mom. 2 första stycket. Motsvarande ska gälla för en arbetstagare med arbetstid 

enligt § 13 mom. 2 första stycket som fått semester med midsommarafton eller 

nationaldagen om den infaller måndag eller fredag i direkt anslutning till 

semesterledigheten.  

 

Efter lokal förhandling kan arbetstagaren erbjudas annan kompensation än vad som anges i 

första stycket.  

 
Anmärkning  

Förhandling om annan kompensation kan endast föras som lokal förhandling.  

 

Mom. 5 Till och med det intjänandeår under vilket arbetstagaren fyller 39 år kvalificerar sig 

arbetstagaren för 25 semesterdagar.  



Fr.o.m. det intjänandeår under vilket   kvalificerar sig arbetstagaren för 

arbetstagaren fyller  

 

40 år    31 semesterdagar  

 

50 år    32 semesterdagar  

 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan arbetstagare få kontant 

ersättning med semesterlön i stället för sådan betald semesterdag som överstiger vad som 

följer enligt lag. Sådan överenskommelse får dock inte avse sparade dagar. 

 

Mom. 6 En arbetstagare med fast kontant lön får semesterdagar med semesterlön i proportion 

till hur stor del av intjänandeåret som arbetstagaren har haft anställning hos arbetsgivaren och 

inte varit frånvarande av annan anledning än betald semesterledighet eller ledighet som enligt 

mom. 14 är semesterlönegrundande.  

 
Anmärkning  

Om arbetstagaren är ledig och har fått behålla mindre än 40 procent av lönen för 

heltidsanställning, ska arbetstagarens lön uppräknas med 12 procent och inkluderar då 

semesterförmåner om inte semesterförmåner för detta har utgetts på annat sätt. För en 

arbetstagare som enligt mom. 5 har rätt till 31 eller 32 semesterdagar ska procentsatsen vara 

14,88 respektive 15,36. Med lön jämställs här s.k. studiebidrag från arbetsgivaren.  

 

Om 4 och 5 §§ semesterlagen (SemL) ger rätt till högre antal semesterdagar än som anges i 

föregående stycke ska resterande semesterdagar vara obetald semesterledighet.  

 

Beräkning av semesterledighet  

 

Mom. 7 För en arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd till samtliga vardagar måndag–

fredag ska varje under semestertiden infallande ordinarie arbetsdag betraktas som en 

semesterdag. För övriga arbetstagare ska antalet semesterdagar, som ska anses ingå i 

semesterledigheten, beräknas enligt följande formel  

 

5 x b = c  

a  

 

a = antalet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enligt fastställt arbetsschema  

genomsnittligt ska arbeta per vecka,  

 

b = antalet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesterledigheten och  

 

c = antalet semesterdagar som ska beräknas ingå i semesterledigheten.  

 

Om brutet tal uppstår vid sammanläggning av delposterna enligt c för semesteråret ska 

avrundning ske till närmast lägre dagantal.  

 
Anmärkning  

För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd även till s.k. lätthelgdag gäller följande. Om 

helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är ordinarie arbetsdag och infaller på 

måndag–fredag under semesterledighet som omfattar minst en vecka ska antalet 



semesterdagar som beräknas ingå i semesterledigheten minskas med en dag för varje sådan 

helgdag eller helgdagsafton. 

 

Beräkning av semesterledighet del av dag  

 

Mom. 8 Semesterledighet i timmar, enligt mom. 17, omfattar det antal ordinarie arbetstimmar 

som ingår i semesterledigheten.  

 

Förläggning av semesterledighet  

 

Mom. 9 I enlighet med 10 § SemL gäller följande.  

 

a)Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att 

arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan 

semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet 

(MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader.  

 

Om så lokalt överenskoms, arbetstagaren begär det eller särskilda skäl finns kan 

semesterledigheten förläggas till annan tid än maj–september.  

 

b) När semesterlista upprättas ska följande gälla, om inte annat överenskoms.  

 

Arbetstagaren ska senast vid tidpunkt, som lokalt överenskoms uttrycka önskemål om 

huvudsemesterns förläggning. Arbetsgivaren upprättar därefter förslag till semesterlista.  

 

Arbetsgivarens förslag till semesterlista meddelas för berörda arbetstagare och översänds till 

den lokala arbetstagarorganisationen senast vid tidpunkt, som lokalt överenskoms.  

 

Lokal arbetstagarorganisation kan senast inom 10 dagar efter detta påkalla förhandlingar 

enligt 12 § MBL om ändringar i förslaget. Om så inte sker anses förslaget godkänt.  

 

Arbetstagaren ska underrättas om fastställd semester.  

 
Anmärkning  

Om lokal överenskommelse inte kan uppnås om ovan angivna tidpunkter gäller 

bestämmelserna i 11 § SemL om underrättelse till arbetstagaren.  

 

Mom. 10 Infaller under semesterledighet dag då arbetstagaren är oförmögen till arbete eller 

dag som är semesterlönegrundande enligt mom. 14 ska sådan dag inte räknas som 

semesterdag om arbetstagaren begär det utan dröjsmål.  

 

I sådant fall ska i stället för semesterlön utges lön i den omfattning och på de villkor som 

föreskrivs i §§ 19, 28–30, samordningsbestämmelser, sjukdom, föräldraledighet och civil- och 

värnplikt. Detsamma gäller för sådan ledighet som avses i 17 b § första stycket 3 SemL, 7 § 

lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (LFF). 

 

Mom. 11 Om annat inte överenskoms ska semesterledighet om möjligt förläggas så att den 

börjar dag efter fridag och slutar dag före fridag.  

 
 

 



Anmärkning  

En arbetstagare med ordinarie arbetstid enbart vardagar måndag–fredag och som får 25 

semesterdagar i en följd får om semesterledigheten börjar med måndag och slutar med fredag 

en total ledighetsperiod av 37 kalenderdagar om lördag och söndag som omger 

semesterledigheten medräknas.  

 

Detta moment syftar till att personal med annan arbetstidsförläggning får en ledighetsperiod 

av motsvarande längd. De fridagar som omger semesterledigheten är en motsvarighet till 

lördag–söndag enligt föregående stycke. Detsamma gäller vid uppdelning av 

semesterledigheten.  

 

Mom. 12 Vid nattarbete kan det första arbetspasset efter semestern om minst en vecka infalla 

tidigast dagen efter semesterns slut. Detta kan dock ske vid högst ett tillfälle per semesterår. 

 

Mom. 13 Arbetstagare är skyldig att, om synnerliga skäl finns, avbryta sin semester och 

återgå i arbete. Om arbetstagaren då vistas på annan ort, får arbetstagaren ersättning för de 

extra kostnader som avbrottet kan förorsaka och som prövas skäliga.  

 
Anmärkning  

Vid avbruten semester kompenseras arbetstagare för varje ordinarie arbetsdag under 

huvudsemestern med en semesterdag eller annan kompensation enligt överenskommelse 

mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Sådan semester ska förläggas under semesteråret. 

Kompensation kan lämnas med högst 5 semesterdagar.  

 

Beräkning av semesterlön  

 

Mom. 14 Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller  

 

a) ledighet av anledning och omfattning som anges i 17–17 b §§ SemL,  

 

b) ledighet med lön elller del av lön dock lägst lön motsvarande 40 procent av den för 

motsvarande heltidsanställd gällande lönen och  
 

c) ledighet för centralt fackligt förtroendemannauppdrag.  

 

Mom. 15 Semesterlön för arbetstagare med fast kontant lön är löpande semesterlön och 

semesterdagstillägg.  

 

Löpande semesterlön utges med den under den betalda semestertiden löpande lönen. 

 

Semesterdagstillägg utges i samband med semesterledigheten för varje uttagen betald 

semesterdag, beräknad enligt mom. 7, med belopp som beräknas på följande sätt  

 

0,605 procent av fasta kontanta lönen.  

 

Arbetstagare med fast kontant lön som understiger nedan angivet belopp, får dessutom 

semesterlönetillägg enligt följande.  

 

Från och med 2012-04-01 utges semesterlönetillägg till en heltidsanställd arbetstagare med 

överenskommen fast kontant lön som understiger 21 127 kronor per månad.  

 

 



Anmärkning  

För deltidsanställd arbetstagare minskas ovan angivna belopp med hänsyn till arbetstagarens 

sysselsättningsgrad.  

 

Semesterlönetillägg utges för varje betald semesterdag av årssemestern, dock till ett antal av 

högst 25, med belopp som beräknas på följande sätt  

 

5,21 % x (a - b)  

 

a = det belopp, enligt ovan, som den överenskomna fasta kontanta lönen ska understiga för att 

semesterlönetillägg ska utges och  

 

b= den överenskomna fasta kontanta lönen.  

 
Anmärkning  

Vid partiell ledighet ska beloppet för semesterlönetillägg minskas med hänsyn till 

arbetstagarens arbetstid.  

 

Semesterlönetillägg för uttagna betalda semesterdagar, beräknade enligt mom. 7, utges i 

samband med semesterledigheten. För de betalda semesterdagar av årssemestern som inte 

kunnat läggas ut under semesteråret utges semesterlönetillägg vid utbetalningstillfälle i 

samband med semesterårets slut.  

 

Mom. 16 För annan arbetstagare än i mom. 15 ska utöver mom. 1, 3–5, 7–12, 13–14 och 17–

20 följande gälla.  

 

Semesterlön beräknat, enligt 16 b § SemL, utges för varje uttagen betald semesterdag med 12 

procent av semesterlöneunderlaget delat med det antal betalda semesterdagar, dock inte 

sparade, som arbetstagaren har rätt till.  

 

För en arbetstagare som enligt mom. 5 har rätt till 31 eller 32 semesterdagar ska procentsatsen 

vara 14,88 respektive 15,36. 

 

Vid semesterledighet i timmar enligt mom. 17 beräknas semesterlön per timme genom att 

semesterlönen per dag delas med antalet semestertimmar (b) enligt formeln i mom. 17.  

 

En arbetstagare med lön som under intjänandeåret i genomsnitt understigit nedan angivet 

belopp får i stället lägsta semesterlön.  

 

Från 2012-04-01 får en arbetstagare med lön som, beräknad per timme i genomsnitt under 

intjänandeåret, understiger 128 kronor ersättning enligt följande.  

 

Arbetstagare som under   Ersättning för varje semesterlönegrundande timme 

intjänandeåret  

 

Grundbelopp  Tillägg i procent av  

arbetstagarens timlön  

 

är under 40 år  15,40    –  

 

fyller 40–49 år  15,40    2,88 %  



fyller 50 år eller mer  15,40    3,36 %  

 

För de betalda semesterdagar av årssemestern som inte kunnat läggas ut under semesteråret 

utges skillnaden mellan lägsta semesterlön och semesterlön beräknad enligt detta moment vid 

utbetalningstillfälle i samband med semesterårets slut.  

 

Semesterledighet del av dag  

 

Mom. 17 En arbetstagare som har rätt till betald semesterdag som överstiger vad som följer 

enligt lag får omvandla sådan dag till timmar eller spara som semestertimmar till ett senare 

semesterår.  

 

Sparade semesterdagar som överstiger 25 får omvandlas till ledighet i timmar.  

 

Semesterdagstillägg, enligt mom. 15, utbetalas när semesterdag tas i anspråk för eller sparas 

som ledighet i timmar.  

 

Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med 

verksamhetens krav. 

 

En semesterdag omräknas till semestertimmar enligt följande  

 

  a    = b   

  5 

 

a = genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka och b  

 

b= antal semestertimmar.  

 
Anmärkning  

Om det vid omräkning av semestertimmar uppkommer fler än två decimaler bortses från 

den/dessa.  

 

Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180.  

 

Sparande av semesterledighet och semesterlön 

 

Mom. 18 En arbetstagare som under ett semesterår har rätt till mer än 20 semesterdagar med 

lön, får spara överskjutande semesterdagar till ett senare semesterår.  

 

Antalet sparade semesterdagar får inte sammanlagt överstiga 30.  

 

Arbetstagare som vill ta ut högst 5 sparade semesterdagar utan sammanhang med 

semesterledigheten i övrigt bör meddela arbetsgivaren detta senast en vecka i förväg. 

 
Anmärkning  

Arbetstagare som den 31 december 2017 har fler än 30 sparade semesterdagar får ta ut de 

överskjutande dagarna under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade 

semesterdagar den 31 december 2022.  

 



Mom. 19 Betald semesterdag, som inte kunnat läggas ut under semesteråret överförs till nästa 

semesterår som sparad semesterdag om inte annat överenskoms med arbetstagaren. Om 

antalet sparade semesterdagar därigenom skulle överstiga 30 utges i stället kontant ersättning 

med semesterlön för sådan semesterdag om inte annat överenskoms med arbetstagaren.  

 

Återbetalning av semesterlön  

 

Mom. 20 Har arbetstagare fått flera betalda semesterdagar än arbetstagaren har rätt till under 

året eller för hög sådan ersättning, som avses i mom. 5 sista stycket, ska arbetstagaren 

återbetala för mycket utbetald semesterlön.  

 

Dödsbo är inte återbetalningsskyldigt.  

 

Möjlighet till lokal avvikelse  

 

Mom. 21  

a) För kommun, landsting, region och kommunalförbund gäller  

 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om avvikelse från denna 

bestämmelse.  

 

b) Utöver ovan angiven möjlighet till lokal avvikelse gäller för övriga arbetsgivare att 

arbetsgivare och arbetstagare kan träffa överenskommelse om avvikelse från denna 

bestämmelse. Överenskommelse kan sägas upp årligen av såväl arbetsgivare som 

arbetstagare.  

 

Sådana kollektivavtal och överenskommelser får inte innebära att arbetstagarens rättigheter 

enligt SemL inskränks. 

 

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 

anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – 

HÖK 16 (Kommunal) 
 

Löneavtal, bilaga 1 

 

§ 7 Lägsta löner  

 

1. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska fr.o.m. 2017-05-01 uppgå till 

lägst 18 700 kronor och fr.o.m. 2019-01-01 uppgå till lägst 19 100 kronor och fr.o.m. 2020-

01-01 uppgå till lägst 19 550 kronor.  

 

För arbetstagare som under avtalsperioden fyller 19 år ska lönebeloppet enligt ovan gälla 

kalendermånaden efter det att arbetstagaren fyllt 19 år.  

 

2. Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som har yrkesförberedande gymnasieutbildning 

ska fr.o.m. 2017-05-01 uppgå till lägst 20 850 kronor och fr.o.m. 2019-01-01 uppgå till lägst 

21 300 kronor och fr.o.m. 2020-01-01 uppgå till lägst 21 750 kronor. 

 


