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Personalpool
Mom. 8 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, 
som framgår av sid. 91.

§ 21 Obekväm arbetstid

Mom. 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för full
gjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget utges inte vid 
övertidsarbete.

Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag 
såväl som sön och/eller helgdag, få tillägg för arbete på obekväm arbetstid 
även när arbetet är fyllnadstids eller övertidsarbete.

Anmärkning
Tillägget utges inte vid övertidsarbete under beredskap.

Av nedanstående tabell framgår vilken tid som ska anses utgöra obekväm 
arbetstid samt det tillägg som utges för denna tid.
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Kr/tim

O-tilläggstid
fr.o.m.

16-04-01

1. O-tilläggstid A

- Tid från kl. 18.00 på dag före långfredagen till  
kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk.

- Tid från kl. 18.00 på dag före pingstafton eller 
 midsommarafton till kl. 07.00 på vardag när-
mast efter helgdagsaftonen.

- Tid från kl. 18.00 på dag före julafton eller 
nyårs afton till kl. 07.00 på vardag utom lördag 
närmast efter helgdagsaftonen.

108:70

2. O-tilläggstid B  
(Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A)

- Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, sön-
dag, helgdag eller dag som både före gås och 
efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- 
och nyårsafton jämställs med helgdag.

- Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag närmast 
före trettondag jul, första maj, Kristi himmels-
färdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag.

- Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller 
vardag närmast efter trettondag jul, första maj, 
Kristi  himmelsfärdsdag eller nationaldagen.

- Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 fredag som inte 
 omfattas av o-tilläggstid ovan.

54:40

3. O-tilläggstid C  
(Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A eller B)

- Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till tors-
dag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag till 
fredag.

43:90

4. O-tilläggstid D  
(Dock inte i fall som avses med o-tilläggstid A eller B)

- Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag.

22:00
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Otilläggstid inom respektive kategori (A, B, C eller D) summeras per kalen
dermånad. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel eller halvtimme. 
Otillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid understigande 1 timme 
inom respektive kategori.

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som 
förutsätts i semesterlagen (SemL).

Flexibel arbetstid
Mom. 2 Vid flexibel arbetstid gäller § 14 mom. 6.

Personalpool
Mom. 3 För arbetstagare i personalpool gäller de särskilda bestämmelser, 
som framgår av underbilaga D.

Möjlighet till lokal avvikelse
Mom. 4 Om annan kontant ersättning, enligt skriftlig överenskommelse, 
utges på grund av arbetstidens förläggning ska tillägget minskas med denna 
eller bortfalla. Om inte annat avtalas gäller 3 månaders ömse sidig uppsäg
ningstid av överenskommelsen. 

§ 22 Beredskap

Mom. 1 Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie 
arbetstid står till arbetsgivarens förfogande på plats utom arbetsstället, som 
godkänts av arbetsledningen, för att vid behov utan dröjsmål kunna utföra 
arbete.

Beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nöd
vändig. 

Beredskap bör uppgå till högst 150 timmar under kalendermånaden. Om 
det finns särskilda skäl för ytterligare beredskapstid, kan lokalt avtal träffas 
med arbetstagarorganisation.


