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Underbilaga A till AB 20 – Tillägg till AB 
§ 13 Mom. 9 – Ansvarsarbetstid 

Överenskommelse om Ansvarsarbetstid kan träffas enligt bilaga 
A 

Bilaga A – Ansvarsarbetstid  
Arbetstagare och chef träffar överenskommelse om 
ansvarsarbetstid. Överenskommelse är frivillig för båda parter 
och prövas årligen i samband med löneöversynen. Förslag till 
överenskommelse ges i tillägg till bilagan. 

Ansvarsarbetstid omfattar 40 timmar per helgfri vecka eller 38 
tim 15 min i genomsnitt per vecka och innebär då att 
arbetsskyldighet finns på lätthelgdagar. I genomsnitt två 
ordinarie fridagar per vecka. 

Ansvarsarbetstid innebär att arbetstagaren anpassar arbetstiden 
efter verksamhetens krav. Därutöver anpassar arbetstagaren 
arbetstiden efter egna behov. 

Ersättning för övertid, obekväm arbetstid och beredskap ersätts 
med fast månadstillägg som baseras på de senaste 24 
månadernas särskilda ersättningar uppräknat med 10 %. 

Arbetstiden följs upp regelbundet av chef/arbetsledare i dels 
förhållande till verksamhetsmål och arbetsbelastning dels i 
förhållande till arbetstidsregler i lag och avtal. 

Arbetstagaren ansvarar för att arbetstiden registreras och 
arbetsgivaren tillhandahåller vid behov verktyg för mätning av 
arbetstid. 

Överenskommelse om ansvarsarbetstid kan sägas upp av endera 
parten med en månads uppsägningstid. Återgång till reglerad 
arbetstid enligt AB § 13 sker vid nästa månadsskifte. Vid 
återgång till fast arbetstid upphör det fasta tillägget för särskilda 
ersättningar. Arbetstidssaldot ska regleras inom skälig tid, i 
normalfallet inom sex månader. 

Om arbetstagarens anställning upphör sker reglering av 
ansvarstiden enligt följande: 
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Om den utförda arbetstiden är lägre än den som fastställts så ska 
löneavdrag motsvarande underskottet göras 

Om den utförda arbetstiden är högre än den som skulle ha 
utförts ska mellanskillnaden utbetalas enligt AB:s regler (AB § 
17, 1/165 del av månadslönen för varje timme fyllnadslön à 120 
%). 

Lokalt kollektivavtal rörande arbetstid m.m. binder inte enskild 
medarbetare i den del villkoren ingår i ovan träffad 
överenskommelse. 

Förslag till överenskommelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare biläggs. 
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Underbilaga B till AB 20 – Tillägg till AB 
§ 13 Mom 10 Årsarbetstid  

Bilaga B - Rekommendation för årsarbetstidsavtal som träffas 
mellan arbetsgivare och lokala arbetstagarorganisationer. 

Årsarbetstidsavtal  

Beskrivning av årsarbetstidsmodellen  
Syftet med årsarbetstiden är att öka anpassningen och 
flexibiliteten i arbetet genom att tillgodose både verksamhetens 
och arbetstagarens behov, efter samråd med chef/arbetsledare. 
Årsarbetstidsmodellen kombinerat med någon form av 
tidredovisningssystem ger också möjlighet att kartlägga 
arbetstagarens faktiska arbetstid och arbetsbelastning. Modellen 
underlättar för det gemensamma intresset och ansvaret att följa 
upp den faktiska arbetstiden och arbetsbelastningen. Sker 
återkommande samråd mellan chefen/arbetsledaren och 
arbetstagaren blir planeringen och anpassningen av arbetstiden 
och arbetsuppgifterna dessutom bättre. 

Årsarbetstiden ger både arbetsgivare och arbetstagare större 
frihet och inflytande att disponera och förlägga arbetstiden. 
Arbetstiden är inte fast bunden till dag, vecka eller en 
beräkningsperiod om högst 16 veckor. Istället är arbetstiden 
friare, flexiblare och har ett år som beräkningsperiod och det 
sammanlagda arbetstidsmåttet fastställs för året. 

Årsarbetstiden är särskilt bra för verksamheter med 
säsongsvariationer och kan därför passa för Svenska kyrkan. För 
att uppnå målen för verksamheten är alla arbetstagares insatser 
och ansvarstagande för arbetsuppgifterna avgörande. Ett sätt att 
underlätta måluppfyllelsen är att arbetstagaren utför arbete när 
verksamheten behöver det, med möjlighet till mindre arbete 
under lugnare perioder. Chefen/arbetsledaren verkar för att ett 
eller flera grundscheman så långt möjligt ska gälla, för att skapa 
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förutsägbarhet och gränssättning mellan arbete och fritid. Vid 
schemaläggningen tas om möjligt hänsyn till arbetstagarens 
specifika önskemål och behov. 

Genom årsarbetstidsmodellen utjämnas arbetstagarens 
arbetsbelastning över tid och skapar goda förutsättningar för 
återhämtning genom möjlighet till ledighet hela dagar som 
kompensation vid plussaldo. Dessutom kan arbetstagarens egna 
önskemål och behov lättare tillgodoses vid en längre 
beräkningsperiod. Arbetsgivaren å sin sida, får bättre 
förutsättningar för en mer dynamisk och behovsanpassad 
verksamhet. Det ger en effektivare organisation som stöttar 
verksamheten och underlättar för den interna administrationen. 

En förutsättning för att kunna införa årsarbetstid på 
arbetsplatsen är att lokala kollektivavtal tecknas mellan 
arbetsgivare och lokala arbetstagarorganisationer. För att 
underlätta det lokala arbetet med upprättande av 
årsarbetstidsavtal har de centrala parterna gemensamt utarbetat 
en rekommendation för årsarbetstidsavtal. Den anger de frågor 
som behöver regleras. För vissa frågor finns en klar 
rekommendation. I andra frågor är det upp till lokala parter att ta 
ställning till hur regleringen ska utformas. 

Årsarbetstidsavtalets omfattning och innehåll 
Inledningsvis ska de lokala parterna ange för vilka grupper som 
årsarbetstidsavtalet ska gälla. Det kan gälla för alla arbetstagare 
hos arbetsgivaren eller för vissa yrkesgrupper. Det kan också 
vara så att olika yrkeskategorier successivt går in i 
årsarbetstidsavtalet. Undantagna är kyrkoherdar och 
komministrar med oreglerad arbetstid och kyrkomusiker med 
arbetsbeskrivning/instruktion. 

Årsarbetstid enligt avtalet gäller för följande grupper av 
befattningar: lokala parter reglerar detta. 

Årsarbetstiden är arbetstagarens ordinarie arbetstid och 
innehåller alla arbetstimmar med lön, inklusive semester och 
arbetstagaren anpassar arbetstiden efter verksamhetens krav och 
till egna önskemål och behov, efter samråd med 
chefen/arbetsledaren. 
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Frågor om övertid, mertid/fyllnadstid § 20, obekväm arbetstid § 
21 och förskjuten arbetstid § 23 enligt Kyrkans avtal regleras i 
enlighet med de lokala förutsättningarna på arbetsplatsen. 

Årsarbetstidsmåttet 
Beräkningsperioden är 1 år, det vill säga det sammanlagda 
arbetstidsmåttet och perioden för utjämning av årsarbetstiden. 

Årsarbetstidsmåttet om 2007 timmar, eller räknat för året, gäller 
för arbetstagare med arbetsskyldighet måndag till fredag med 
ledighet på helgdagar/lätthelgdagar. 

Årsarbetstidsmåttet om xxxx timmar gäller för arbetstagare med 
arbetsskyldighet på helgdagar/lätthelgdagar. 

eller 

Årsarbetstidsmåttet om xxxx timmar gäller för alla arbetstagare. 

Arbetstidens förläggning 
Ordinarie arbetstid förläggs i grundschema. Förläggningen av 
arbetstiden sker i överenskommelse mellan chefen/arbetsledaren 
och arbetstagaren. 

I genomsnitt minst två fridagar per vecka läggs in i 
grundschema, eller fastställs på annat sätt. 

Ingen arbetstagare ska i normalfallet arbeta mellan klockan 
22.00 och 06.00. 

Deltidsanställdas årsarbetstid fastställs i förhållande till 
tjänstgöringsgraden. 

För den sammanlagda arbetstiden gäller 10 b § arbetstidslagen. 
Det vill säga den sammanlagda arbetstiden under varje period 
om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under 
en beräkningsperiod om högst fyra månader. 

För dygnsvila gäller 13 § arbetstidslagen. Det vill säga 
arbetstagaren ska ha minst elva timmars sammanhängande 
ledighet under varje period om tjugofyra timmar. Undantag från 
dygnsvila gäller enligt Kyrkans avtal § 13 mom. 6 g och h: ”Vid 
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enstaka planerade tillfällen, under förutsättning att dygnsvilan 
inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period 
om 24 timmar under beräkningsperioden. Vid händelser som 
inte kunnat förutses, under förutsättning av att motsvarande 
ledighet med lön ges i direkt anslutning till det arbetspass som 
avbrutit dygnsvilan.” 

För veckovila gäller 14 § arbetstidslagen. Det vill säga 
arbetstagaren ska ha minst trettiosex timmars sammanhängande 
ledighet under varje period om sju dagar. 

Vid beräkning av arbetstiden ska avdrag göras för rast för 
faktisk tid, dock minst 30 minuter efter varje arbetspass om fem 
timmar. 

Avstämning av arbetstidsmåttet 
Arbetstiden kan registreras för varje dag i ett 
tidredovisningssystem och godkänns av chefen/arbetsledaren 
varje månad. Chefen/arbetsledaren och arbetstagaren följer 
tillsammans upp tiden månatligen. 

Därtill tillkommer minst två avstämningsperioder per år som är 
till för att stämma av den fullgjorda arbetstiden i förhållande till 
grundschemat. Avstämningen görs av chefen/arbetsledaren och 
arbetstagaren, exempelvis 31/1 och 31/8. 

Hur plus- och minustid i förhållande till grundschemat ska 
hanteras regleras mellan de lokala parterna. 

Ledighet 
Inarbetad tid kan tas ut som hel dag/dagar eller timmar, efter 
samråd med chefen/arbetsledaren. 

Under juni-augusti ska i första hand årets semester (20 dagar) 
tas ut, därefter kan inarbetad tid tas ut, efter samråd med 
chefen/arbetsledaren. 

Frånvaro 
Arbetstagarens giltiga frånvaro vid semester, sjukdom, vård av 
barn, förtroendemannauppdrag eller ledighet för enskilda 
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angelägenheter enligt Kyrkans avtal § 32 anses som fullgjord 
arbetstid motsvarande för heltidsanställd 8 timmar (vid 2007 
årstimmar eller räknat för året) respektive 7 timmar och 39 
minuter (vid 1996 eller 1989 årstimmar). Vid annat 
årsarbetstidsmått beräknas fullgjord arbetstid per dag. 

Vid sjukdom gäller karensdag för hel dag, enligt Kyrkans avtal § 
17. 

Avslut av anställning eller uppsägning av avtalet 
Vid avslut av anställningen eller vid uppsägningen av detta 
lokala kollektivavtal ger plussaldo utbetalning av lön 
motsvarande 1/165 av månadslönen och minussaldo ger 
löneavdrag med 1/165 av månadslönen. Om möjligt ska 
eftersträvas att varken plus eller minussaldo finns vid avslut av 
anställningen. 

Tidredovisning 
Tidredovisning kan införas för att stödja modellen med 
årsarbetstid. 

Utvärdering 
Avtalet utvärderas efter ett år och därefter återkommande med jämna intervall, 
som bestäms lokalt mellan parterna. Vid behov upptas förhandlingar för att 
utveckla årsarbetstidsavtalet, utan att avtalet för den skull behöver sägas upp.   

Giltighet och uppsägning 
Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av tre månader. 
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Underbilaga C till AB 20  
Vissa tabeller 

Tabell över kalenderdagsfaktorer 
Med kalenderdagsfaktor avses faktor för beräkning av det antal 
kalenderdagar som ledigheten ska anses omfatta vid ledighet 
utan rätt till lön under del av månad. 

 

Antal 
arbetsdagar 
under perioden 

1-veckasschema 
2-

veckorsschema 
3-

veckorsschema 
4-

veckorsschema 

Faktor Faktor Faktor Faktor 

1 7,00    
2 3,50 7,00   
3 2,33 4,66 7,00  
4 1,75 3,50 5,25 7,00 

5 1,40 2,80 4,20 5,60 

6 1,16 2,33 3,50 4,66 

7  2,00 3,00 4,00 

8  1,75 2,62 3,50 

9  1,55 2,33 3,11 

10  1,40 2,10 2,80 

11  1,27 1,90 2,54 

12  1,16 1,75 2,33 

13   1,61 2,15 

14   1,50 2,00 

15   1,40 1,86 

16   1,31 1,75 

17   1,23 1,64 

18   1,16 1,55 

19    1,47 

20    1,40 

21    1,33 

22    1,27 

23    1,21 

24    1,16 
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Antal 
arbetsdagar 
under perioden 

5-
veckorsschema 

6-
veckorsschema 

7-
veckorsschema 

8-
veckorsschema 

Faktor Faktor Faktor Faktor 

5 7,00    
6 5,83 7,00   
7 5,00 6,00 7,00  
8 4,37 5,25 6,12 7,00 

9 3,88 4,66 5,44 6,22 

10 3,50 4,20 4,90 5,60 

11 3,18 3,81 4,45 5,09 

12 2,91 3,50 4,08 4,66 

13 2,69 3,23 3,76 4,30 

14 2,50 3,00 3,50 4,00 

15 2,33 2,80 3,26 3,73 

16 2,18 2,62 3,06 3,50 

17 2,05 2,47 2,88 3,29 

18 1,94 2,33 2,72 3,11 

19 1,84 2,21 2,57 2,94 

20 1,75 2,10 2,45 2,80 

21 1,66 2,00 2,33 2,66 

22 1,59 1,90 2,22 2,54 

23 1,52 1,82 2,13 2,43 

24 1,45 1,75 2,04 2,33 

25 1,40 1,68 1,96 2,24 

26 1,34 1,61 1,88 2,15 

27 1,29 1,55 1,81 2,07 

28 1,25 1,50 1,75 2,00 

29 1,20 1,44 1,68 1,93 

30 1,16 1,40 1,63 1,86 

31  1,35 1,58 1,80 

32  1,31 1,53 1,75 

33  1,27 1,48 1,69 

34  1,23 1,44 1,64 

35  1,20 1,40 1,60 

36  1,16 1,36 1,55 

37   1,32 1,51 

38   1,28 1,47 

39   1,25 1,43 

40   1,22 1,40 
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41   1,19 1,36 

42   1,16 1,33 

43    1,30 

44    1,27 

45    1,24 

46    1,21 

47    1,19 

48    1,16 
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Tabell över semesterkoefficienter 
Med semesterkoefficient avses koefficient för beräkning av antalet 
semesterdagar som ska anses ingå i semesterledigheten. 

 

Antal 
arbetsdagar 
under perioden 

1-veckas 
schema 

2-
veckorsschema 

3-
veckorsschema 

4-
veckorsschema 

Semester- 
koefficient 

Semester- 
koefficient 

Semester- 
koefficient 

Semester- 
koefficient 

1 5,00    
2 2,50 5,00   
3 1,66 3,33 5,00  
4 1,25 2,50 3,75 5,00 

5 1,00 2,00 3,00 4,00 

6 0,83 1,66 2,50 3,33 

7  1,42 2,14 2,85 

8  1,25 1,87 2,50 

9  1,11 1,66 2,22 

10  1,00 1,50 2,00 

11  0,90 1,36 1,81 

12  0,83 1,25 1,66 

13   1,15 1,53 

14   1,07 1,42 

15   1,00 1,33 

16   0,93 1,25 

17   0,88 1,17 

18   0,83 1,11 

19    1,05 

20    1,00 

21    0,95 

22    0,90 

23    0,86 

24    0,83 

 

Antal 
arbetsdagar 

5-
veckorsschema 

6-
veckorsschema 

7-
veckorsschema 

8-
veckorsschema 
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under perioden Semester- 
koefficient 

Semester- 
koefficient 

Semester- 
koefficient 

Semester- 
koefficient 

5 5,00    
6 4,16 5,00   
7 3,57 4,28 5,00  
8 3,12 3,75 4,37 5,00 
9 2,77 3,33 3,89 4,44 
10 2,50 3,00 3,50 4,00 
11 2,27 2,72 3,18 3,63 
12 2,08 2,50 2,91 3,33 
13 1,92 2,30 2,69 3,07 
14 1,78 2,14 2,50 2,85 
15 1,66 2,00 2,33 2,66 
16 1,56 1,87 2,18 2,50 
17 1,47 1,76 2,05 2,35 
18 1,38 1,66 1,94 2,22 
19 1,31 1,57 1,84 2,10 
20 1,25 1,50 1,75 2,00 
21 1,19 1,42 1,66 1,90 
22 1,13 1,36 1,59 1,81 
23 1,08 1,30 1,52 1,73 
24 1,04 1,25 1,45 1,66 
25 1,00 1,20 1,40 1,60 
26 0,96 1,15 1,34 1,53 
27 0,92 1,11 1,29 1,48 
28 0,89 1,07 1,25 1,42 
29 0,86 1,03 1,20 1,37 
30 0,83 1,00 1,16 1,33 

31  0,96 1,12 1,29 

32  0,93 1,09 1,25 

33  0,90 1,06 1,21 

34  0,88 1,02 1,17 

35  0,85 1,00 1,14 

36  0,83 0,97 1,11 

37   0,94 1,08 

38   0,92 1,05 

39   0,89 1,02 

40   0,87 1,00 

41   0,85 0,97 

42   0,83 0,95 

43    0,93 

44    0,90 

45    0,88 
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46    0,86 

47    0,85 

48    0,83 
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Underbilaga D till AB 20  
Särskilda bestämmelser för anställning 
i personalpool  

Definition 
1. Med anställning i personalpool avses en anställning som 
särskilt tillkommit för att tillgodose ett förutsett behov av 
vikarier och extra personal. 

Överenskommelse om avvikelse 
2. Överenskommelse om avvikelser från denna bilaga får träffas. 

Särskilda bestämmelser till AB för anställning 
i personalpool 

§ 13 tillförs: 
3. En arbetstagare ska ha arbetstidsschema, som bl.a. anger 
fridagar och huvudsaklig arbetstidsförläggning (normalschema). 
Under semester, sjukdom och annan ledighet ska normalschemat 
gälla. 

Arbetstagaren ska ha 8–9 fridagar per fyraveckorsperiod. 

§ 20 ersätts med: 

4. Sedan den ur avräkningssynpunkt tillämpliga perioden löpt ut 
sammanräknas den arbetstid, som arbetstagaren fullgjort under 
nämnda period. Med fullgjord arbetstid jämställs semester och 
ledighet enligt AB §§ 26, 28–30, 32. 

För tid utöver den för heltid fastställda totala arbetstiden inom 
beräkningsperioden utges ersättning med 200 % av lönen per 
timme. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning 
med belopp som förutsätts i semesterlagen. 

 
5. Deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den 
fastställda arbetstiden för beräkningsperioden 
(fyllnadstidsarbete), får fyllnadslön för detta enligt § 20 mom. 4 
för arbete upp till den för heltid fastställda totala arbetstiden 
inom beräkningsperioden. Efter överenskommelse mellan 
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arbetsgivare och arbetstagare kan fyllnadstidsarbete i stället 
ersättas med ledighet av motsvarande längd. 

6. Om antalet arbetade timmar inte uppgår till vad som anges i 
normalschemat, och detta beror på arbetsgivaren, ska ändå lön 
utges för det i schemat fastställda antalet timmar. 

§ 21 ersätts med: 

7. Tillägget utges för allt arbete som fullgjorts på tid som enligt 
mom. 1 är obekväm arbetstid. 

§ 23 ersätts med: 
8. Om arbetstagaren beordras arbeta enligt annat schema med 
ändrad fridagsförläggning är den arbetstid som anges i det nya 
schemat ordinarie arbetstid. Tillsägelse om sådan ändring av 
arbetet ska lämnas så snart som möjligt. För arbetstid som enligt 
föregående schema skulle ha varit fridag utges under de 7 första 
kalenderdygnen enligt det nya schemat tillägg motsvarande 120 
% av lönen per timme om meddelande lämnats senare än 

a) 5 kalenderdagar i förväg vid vikariat som vid vikariatets början bedöms 
vara högst 14 kalenderdagar och 

b) 8 kalenderdagar i förväg vid annat arbete. 
I ersättningen ingår semesterlön och semestertillägg med belopp 
som förutsätts i semesterlagen. 

 
 

 

 

 

 

 
 


