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Utdrag ur:  

HÖK 16 (Huvudöverenskommelse) förhandlingsprotokoll 
2017-04-12 

AB (Allmänna bestämmelser) i lydelse 2017-05-01 
 

HÖK 16, bilaga 1 Löneavtal 

§ 7   Lägsta löner  

1.   Den fasta kontanta lönen för arbetstagare som fyllt 19 år ska fr.o.m. 2016-05-01 

uppgå till lägst 18 398 kronor och 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. 2016-05-01 uppgå till lägst 20 474 kronor och 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. 

Allmänna bestämmelser 

§ 13 Arbetstid 

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 
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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 lätt-

helgdagar, 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. 

 

§ 20 Övertid m.m. 

Heltid 

Mom. 1  

En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och 

utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till kompensation för 

övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. Endast efter 

godkännande av behörig överordnad kan kompensation utges för övertidsarbete, som 

inte kunnat beordras på förhand. 

Mom. 2  

För övertidsarbete enligt ovan under 2 timmar närmast före och efter ordinarie 

arbetstid, enkel övertid, utges kompensation för varje övertidstimme med 1 ½ timmes 

ledighet eller med ersättning enligt mom. 4. För övertidsarbete under annan tid, 

kvalificerad övertid, utges kompensation för varje övertids-timme med 2 timmars 

ledighet eller med ersättning enligt mom. 4. 

Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid som 

sammanlagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuellt övertidsarbete på tid mellan ett i 

flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass, vara kvalificerad övertid. 

Deltid 

Mom. 3  

En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den fastställda arbetstiden 

(fyllnadstidsarbete) får, med i andra stycket angivet undantag, fyllnadslön för detta 

enligt mom. 4. Efter överenskommelse mellan arbets-givaren och arbetstagaren kan 

fyllnadstidsarbete i stället ersättas med ledighet av motsvarande längd. 

En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den för motsvarande heltids-

anställning enligt detta avtal fastställda arbetstiden (övertidsarbete), får kompensation 

under samma förutsättningar och efter samma grunder som gäller för heltidsanställd. 

Oberoende av om den fastställda arbetstiden fullgjorts eller inte ska 

a) arbete på fridag och under beordrad jour eller beredskap anses som kvalificerad 

övertid och 

b) arbetstid som överstiger 8 timmar per dag, eller i schema upptagen längre ordinarie 

arbetstid, utgöra arbete på övertid. 
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Anmärkning 

Med fridag enligt a) avses lör-, sön- och helgdag som inte är ordinarie arbetstid. 

Mom. 4  

Övertidskompensation och fyllnadslön utges per timme enligt följande: 

Fyllnadslön                120 % 

Enkel övertid             180 % 

Kvalificerad övertid  240 % 

av  månadslönen/165 

 

Anmärkning 

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om arbets-

tagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid. 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut-sätts i 

semesterlagen (SemL). 

 

§ 21 Obekväm arbetstid 

Mom. 1  

Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord 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 jour och beredskap. 

Av nedanstående tabell framgår vilken tid som ska anses utgöra obekväm arbetstid samt 

det tillägg som utges för denna tid. 

O-tilläggstid                Kr/tim                          

            fr.o.m. 2017       fr.o.m. 2018      fr.o.m. 2019 

1. O-tilläggstid A        103,70                 105,80                108,20 

– 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 

närmast   efter helgdagsaftonen. 

– Tid från kl. 18.00 på dag före julafton eller nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom 

lördag närmast efter helgdagsaftonen. 
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Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot helgdag höjs O-tillägg A till 

             124,50               127,00                 129,90 

Anmärkning 

Med helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. 

 

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

                                         53,00                54,10                  55,30 

– Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås 

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 

himmelsfärdsdag, 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 national-dagen. 

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

Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs O-tillägg B till 

                                        61,00              62,20                    63,60 

 

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

                                       45,40               46,30                   47,40 

– Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till torsdag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 tisdag 

till fredag. 

 

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

                                      21,50                21,90                    22,40 

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

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan obekväm arbetstid i 

stället ersättas med ledighet. 

O-tilläggstid inom respektive kategori (A, B, C eller D) summeras per kalender-månad. 

Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. O-tillägg utges inte för 

sammanräknad avrundad tid understigande en timme inom respektive kategori. 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i 

semesterlagen (SemL). 
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§ 23 Förskjuten arbetstid 

Mom. 1  

Om en arbetstagare, som arbetar enligt viss arbetstidsförläggning, beordras att arbeta 

enligt annan arbetstidsförläggning, blir den arbetstiden ordinarie arbetstid. Detsamma 

gäller om ordinarie arbetstid förskjuts genom tidigare- eller senareläggning av 

arbetstiden eller genom ändrad fridagsförläggning. 

Tillsägelse om ändring av den ordinarie arbetstiden ska ske så snart som möjligt, dock 

senast dagen före den avsedda ändringen. 

Mom. 2  

Tillägg till lönen enligt nedan utges under 10 dagar från tillsägelsen för arbetad tid som 

enligt näst föregående schema skulle varit fritid. 

Om ändringen av den ordinarie arbetstiden gäller för viss tid utges inte tillägget vid 

återgång till näst föregående schema. 

 

 

Anmärkning 

Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön, övertidskompensation eller i fall som 

avses i § 13 mom. 4, om sommararbetstid. 

                              För dag som enligt näst föregående                       För övrig tid 

                              schema skulle varit fridag   

 % av timlönen           64,4 %                                                                     32,3 % 

Ledig tid                     39 min                                                                      19 min 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan förskjuten arbetstid 

i stället ersättas med ledighet enligt ovan. 

Anmärkning 

För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om 

arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid. 

Under de 2 första kalenderdagarna höjs tillägget med 50 procent. 

Tiden inom respektive ersättningsnivå sammanräknas per kalendermånad. Varje summa 

avrundas uppåt till närmaste hel- eller halvtimme. 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut-sätts i 

semesterlagen (SemL). 
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§ 27 Semester 

Inledande bestämmelser 

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. 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  
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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/a  x  b = c 

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 semester-året 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. 

 

Beräkning av semesterlön 

Mom. 15  
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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 arbets-

tagarens 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 semesterlöne-tillägg 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.  
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Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med 

verksamhetens krav.  

En semesterdag omräknas till semestertimmar enligt följande  

a/5 = b 

a = genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka och  

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. 

 


