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1. Inledning
Den 21 december 2005 träffade Svensk Scenkonst (SvS) och Teaterförbundet (TF)
nya avtal rörande arbetstider, samverkan och kompetensutveckling. Dessa nya avtal
träder i kraft den 1 juli 2006.
Som bekant har på vårt område just arbetstidsfrågan varit en sällsynt segdragen
historia. Vägen för att hitta lösningar har kantats av flera misslyckanden och arbetet
har med olika grader av intensitet pågått under väldigt många år. Genom det nu
föreliggande avtalet är det dock vår uppfattning att bägge parter har tagit ett
gemensamt ansvar för att åstadkomma så balanserade och
verksamhetsbefrämjande regler som möjligt.
Den absolut viktigaste poängen med det nya arbetstidsavtalet är möjligheten att
genomsnittsberäkna arbetstiden över en period om i vart fall fyra veckor, istället för
som idag bara en vecka eller i extremfallet en dag. Det nya avtalet är också i olika
avseenden betydligt mer lättillgängligt än det gamla. Inte minst för att det ersätter de
nu gällande två regelverken rörande arbetstid som finns på TF: s område –
arbetstidsavtalet i Riksavtalet samt arbetstidsbestämmelserna i kollektivavtalet för
teaterteknisk personal.
Arbetstidsavtalet är ett ramavtal och förutsätter att det på institutionerna träffas lokala
avtal som är anpassade till respektive verksamhet. Eftersom det nya regelverket
träder ikraft redan den 1 juli i år bör ni snarast vidta åtgärder för att komma igång
med de lokala förhandlingarna. Ett första steg är att säga upp redan existerande
lokala avtal om arbetstid. Detta bör göras omgående. Uppsägningstid framgår oftast
av det lokala avtalet. Om så inte är fallet kan avtalet sägas upp efter en
uppsägningstid på tre månader.
Det förtjänar att påpekas att utrymmet för lokala avtalsavvikelser från den centralt
överenskomna regleringen är större i det nya avtalet än vad som är fallet idag.
Det nya arbetstidsavtalet innehåller flera nyheter och förändringar i förhållande till
vad som gällt tidigare och därför uppstår givetvis många frågor kring hur reglerna ska
tolkas och tillämpas. Som tidigare utlovats lämnar vi därför i denna form en
redogörelse för det nya avtalet. Förhoppningsvis ska detta underlätta för er i de
kommande lokala diskussionerna. Även TF har till sina lokalavdelningar lämnat
kommentarer och anvisningar till det nya avtalet. Vi kan konstatera att dessa i allt
väsentligt stämmer överens med våra.
Eftersom det är svårt att förutse alla frågeställningar som kan dyka upp kommer vi
om det visar sig nödvändigt att uppdatera denna skrift med tillkommande frågor.
Redogörelsen innehåller följande:
•
•
•

Kort beskrivning av de viktigaste reglerna i EG-direktivet om arbetstid
Kommentarer/tillämpningsanvisningar till arbetstidsavtalet paragraf för
paragraf
Närmare angivelser vad som ska/bör regleras i lokala arbetstidsavtal

2. EG: s arbetstidsdirektiv samt arbetstidslagen
Ett av de främsta skälen till att vårt nuvarande avtal behövde förändras är innehållet i
1993 års EG-direktivet om arbetstid samt dess numera tydligare implementering i
svensk arbetstidslag. Direktivet sätter i flera avseenden den yttersta gränsen för vad
som är möjligt att träffa överenskommelse om lokalt varför det är viktigt att ha
kännedom om reglernas innebörd.
För vår del är det framförallt två regler i EG-direktivet som har avgörande betydelse:
•
•

den s.k. 48-timmarsregeln samt
regeln om rätt till 11 timmars dygnsvila

48-timmarsregeln innebär att det finns ett absolut tak för den totala arbetstid man
arbetsgivare kan ta ut. Arbetstiden per vecka får inte överstiga 48 timmar
(inkluderande ordinarie arbetstid, övertid samt i förekommande fall även restid och
jourtid) i genomsnitt under en begränsningsperiod om fyra månader. 48timmarsbegränsningen kan inte frångås. Däremot medger direktivet att
begränsningsperioden under vissa förutsättningar kan förlängas till sex månader och
i vissa fall till ett helt år. Har man inte avtalat om genomsnittsberäkning av arbetstid
under begränsningsperiod gäller 48-timmarsbegränsningen veckovis. Har man
sådant avtal gäller regeln utslagen på den i det aktuella avtalet överenskomna
begränsningsperioden.
För vår del innebär detta att direktivet sätter en yttersta gräns vad gäller uttag av
arbetstid (allt ovan nämnt inkluderat) om totalt 48 timmar i genomsnitt per vecka
under en begränsningsperiod om fyra veckor.
11-timmarsregeln innebär att arbetstagare ska tillförsäkras minst 11 timmars
sammanhängande ledighet under varje period om 24-timmar. Avvikelser får göras
endast tillfälligtvis vid oförutsedda händelser under förutsättning att arbetstagaren
ges motsvarande kompensationsledighet. Med oförutsedd händelse avses olyckfall
eller liknande. EG-domstolen har i en dom uttalat att sådan kompensationsledighet
ska följa omedelbart efter respektive arbetsperiod. I undantagsfall när det av
”objektiva skäl” inte är möjligt att bevilja kompensationsledighet kan man enligt
direktivet i kollektivavtal föreskriva att arbetstagarna skall ges ”annat lämpligt skydd”.
EG-domstolen har dock inte uttalat sig om vad som närmare ligger i de citerade
begreppen. Ekonomisk kompensation är dock inte att anse som ”annat lämpligt
skydd”.

3. Kommentarer/tillämpningsanvisningar till arbetstidsavtalet
§ 1 Avtalets omfattning m.m.
Mom 1 Avtalets omfattning
Avtalet gäller, med undantag för kategorier enligt § 2 ATL, samtliga anställda.

Anmärkning
Parterna är ense om att ”arbete utanför arbetsgivarens kontroll” exempelvis utförs av regissör, koreograf, scenograf, kostymtecknare etc.
ATL: s regler tillämpas i följande frågor:
a)

Nödfallsövertid (§ 9 ATL)

b) Arbetsgivarens skyldighet att föra anteckningar om övertid m.m. (§ 11 ATL)
c)

Nattarbete (§ 13)
Anmärkning
Parterna är ense om att avslutningsarbete som inte utan allvarlig störning kan
avbrytas kl. 24.00 får fortgå härefter.

d) Rast (§ 15 ATL)
e)

Måltidsuppehåll (§ 16 ATL)

f)

Paus (§ 17 ATL)

Kommentarer:
I denna bestämmelse anges vilka som omfattas av avtalet. Avtalet gäller för samtliga
anställda med undantag för de grupper som också är undantagna Arbetstidslagens
(ATL: s) tillämpningsområde. De för vår del viktigaste undantagen i det avseendet är
arbetstagare i företagsledande ställning, arbetstagare som med hänsyn till sina
arbetsuppgifter har förtroendet att själva disponera sin arbetstid samt arbetstagare
som utför s.k. okontrollerbart arbete. SvS och TF är som framgår av anmärkningen i
§ 1 ense om att okontrollerbart arbete exempelvis utförs av regissör, koreograf etc.
Det är viktigt att påpeka att det inte är möjligt att genom individuella
överenskommelser undanta anställda från EG-direktivets skyddsregler såsom 48timarsregeln.
I bestämmelsen anges också i vilka avseenden ATL: s regler ska tillämpas i
verksamheterna. ATL: s regler gäller för:
1. Nödfallsövertid (§ 9 ATL)
Övertid för nödfallsarbete får tas ut då oförutsebara händelser som olyckor eller liknande vållat avbrott i verksamheten eller hotar att medföra sådant avbrott
eller skada på liv hälsa eller egendom. Det kan t ex handla om arbeten i
samband med brand, översvämningar etc.

2. Arbetsgivarens skyldighet att föra anteckningar om övertid mm (§ 11)
Arbetsgivaren ska föra anteckningar om jourtid, övertid och mertid. Arbetstagaren själv samt berörd facklig organisation har rätt att ta del av dessa anteckningar.
3. Nattarbete (§ 13)
Bestämmelsen hänger samman med regeln om rätt till 11 timmars dygnsvila
vilken kommenteras nedan. Huvudregeln säger att i dygnsvilan ska ingå tiden
mellan midnatt och klockan 5. Avvikelse får göras om arbetet med hänsyn till
dess art, allmänhetens behov eller andra särskilda omständigheter måste bedrivas mellan midnatt och klockan 5. Som exempel brukas nämnas arbete
inom sjukvård, transportväsendet etc. Av anmärkningen under c i § 1 i vårt avtal framgår att avslutningsarbete får fortsätta efter midnatt om det inte kan
avbrytas utan allvarlig störning.
4. Rast, måltidsuppehåll och paus (§ § 15-17)
Med rast menas sådant avbrott i arbetstiden då den anställde inte är skyldig
att stanna kvar på arbetsplatsen. Rast ingår därmed inte i arbetstiden. Arbetsgivaren ska 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. Arbetsmiljöverket har uttalat att om det
bara finns en rast under arbetsdagen bör den inte vara kortare än 30 minuter.
Raster får bytas mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandena eller pga. oförutsedda händelser. Sådana måltidsuppehåll
ska räknas in i arbetstiden.
Pauser räknas in i arbetstiden och arbetsgivaren ska ordna arbetet så att arbetstagarna kan ta de pauser som behövs utöver rasterna. Om ”naturliga” pauser inte är möjliga kan särskilda arbetspauser läggas ut. Arbetsgivaren ska
då på förhand ange pausernas längd och förläggning så noga som omständigheterna medger.
Mom 2 Lokala avtal - avvikelser
Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna skall träffa lokalt kollektivavtal om arbetstid. I lokalt
avtal får avvikelser göras från följande bestämmelser.
a)

§ 2 avseende arbetstidsplanering och arbetstidsförläggning

b) § 3 avseende ordinarie arbetstid
c)

§ 6 avseende veckovila

d) § 11 avseende turné

Kommentarer:
Det centrala avtalet förutsätter som sagt att det träffas lokala kollektivavtal om
arbetstid. Det nya avtalet innebär ett förtydligande i vilka avseenden det finns
utrymme för de lokala parterna att avtala om annan reglering än vad det centrala
avtalet säger. Utrymmet för sådana avvikelser har som ovan nämnts utvidgats. Som
synes är de mest bärande delarna i arbetstidsavtalet öppna för lokal reglering – t ex
frågor rörande arbetstidsplanering, arbetstidsförläggning och ordinarie arbetstid.
Ytterligare kommentarer kring lokala avvikelser lämnas även i det följande i
anslutning till de enskilda bestämmelserna samt i avsnitt 4.
§ 2 Arbetstidsplanering och arbetstidens förläggning
Mom 1 Arbetstidsplanering
På institutionen ska finnas en samverkansgrupp bestående av representanter för de lokala parterna. Gruppen ska i
enlighet med vad som följer av gällande samverkansavtal genomföra den långsiktiga och kontinuerliga
arbetstidsplaneringen på det sätt som av de lokala parterna bedöms lämpligast. Avsikten är att
arbetstidsplanering genom samverkan skall ge de anställda möjlighet till ökad delaktighet och förutsebarhet.
Detta förutsätter god framförhållning och planeringshorisont.
Om samverkansgruppen inte kan enas om planeringen gäller följande:
Arbetsgivaren
a)

fastställer föreställning, konsert, gästspel, sista förberedande genrep och genrep (inklusive
pianogenrep).

b) upprättar senast 14 dagar i förväg arbetstidsschema per 4-veckorsperiod –
begränsningsperioden (se dock § 6 anmärkning). Schema för de två sista veckorna i perioden
kan ändras t.o.m. ingången i perioden. Lediga dagar gäller som slutlig planering.
Sker annan ändring i arbetstidsschema (inom ordinarie arbetstidsram) utgår ett lönetillägg om
125 kr per flyttad timme.
Anmärkning till b)
1. Med begränsningsperiod avses lokalt överenskomna fasta perioder.
2. För konstnärlig personal innebär arbetstidsschema liksom hittills ett angivande av ramtider
för repetition respektive föreställning.
Beträffande anställds skyldighet att ta del av meddelanden se § 15 Riksavtalet.
Anmärkning
För turné se § 11.

Kommentarer:
En av de viktigaste förändringarna i det nya avtalet är reglerna om
arbetstidsplanering och arbetstidens förläggning. Huvudregeln är att
arbetstidsplaneringen ska ske i samverkan med det lokala facket. Enligt
samverkansavtalet ska lokala avtal om samverkan träffas och en samverkansgrupp
bildas. Arbetstidsplaneringen är ett av de områden som ska hanteras i
samverkansgruppen. Avsikten är att arbetstidsplanering genom samverkan skall ge
de anställda möjlighet till ökad delaktighet och förutsebarhet. Hur detta rent praktiskt
ska går till kan variera från arbetsplats till arbetsplats. De viktiga är att de lokala

parterna försöker hitta former för detta som passar för just deras verksamhet. En
variant är exempelvis att man i samverkansgruppen kommer överens om principerna
för schemaläggningen, hur lång framförhållning man ska ha, i vilka situationer man
kan ändra ett lagt schema etc. Sedan läggs individuella scheman av
planeringsansvarig eller liknande. En annan variant är att schemaläggningen enligt
överenskomna principer hanteras på arbetslagsnivå, vilket är mycket vanligt på
arbetsmarknaden i övrigt.
För det fall man inte kan enas i samverkansgruppen om planeringen finns en
supplementärregel som arbetsgivaren har att hålla sig till. Den innebär följande:
•
•
•
•
•

Arbetsgivaren fastställer föreställning, gästspel etc.
Arbetsgivaren ska per 4-veckorsperiod upprätta arbetstidsschema senast 14
dagar före den aktuella perioden
I schemat angivna lediga dagar gäller som slutlig planering för hela perioden
(detta gäller samtliga dagar som inte schemalagts som arbetsdagar)
Schemat för de tvår första veckorna i perioden ligger fast medan
arbetstidsförläggningen för de två sista veckorna kan ändras till och med
ingången i den aktuella perioden.
Görs ändringar i schema som är slutligt enlig ovan medför det en kostnad om
125 kr per flyttad timme.

Teknisk och administrativ personal ska ha individuella scheman. För konstnärlig
personal gäller som schema ett angivande av ramtider för repetition respektive
föreställning.
Begränsningsperioderna måste vara på förhand angivna fasta perioder.
Notera att regeln ovan endast är en supplementärregel som måste tillämpas bara i
de fall ni inte kan komma överens om planeringen lokalt. Som nämnts är hela § 2
dispositiv – d v s det är fullt möjligt att genom samverkan komma överens om helt
andra regler vad gäller framförhållning mm.
Mom 2 Arbetstidens förläggning
Vid arbetstidens förläggning skall hänsyn tas både till verksamhetens behov och de anställdas behov och
önskemål. Arbetstidens förläggning skall stå i samklang med konstnärliga mål och krav. Inriktningen ska vara att
så långt det är möjligt beakta de anställdas möjlighet att förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt,
sålunda bör exempelvis sammanhängande ledighet eftersträvas. De anställda har rätt att få sina önskemål om
arbetstidens förläggning prövade av arbetsgivaren. Om de anställdas önskemål inte kan tillgodoses ska
arbetsgivaren ange skäl för detta. Enskilds önskemål ska även vägas mot andra anställdas behov och önskemål.

Kommentarer:
I mom 2 anges vilka avvägningar som bör göras vid arbetstidens förläggning. Hänsyn
ska tas både till verksamhetens behov och till den anställdes önskemål. Så långt det
är möjligt utifrån verksamhetens behov ska den anställdes möjlighet att förena
arbetsliv och privatliv beaktas. Sammanhängande ledighet bör eftersträvas. Om det
inte är möjligt att tillgodose arbetstagarens önskemål ska arbetsgivaren ange skälen
för detta, exempelvis att den planerade verksamheten lägger hinder i vägen.

§ 3 Ordinarie arbetstid
Mom 1 Arbetstidens längd
Ordinarie arbetstid får inte överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en begränsningsperiod om 4
veckor (38 timmar för skiftarbetande teatertekniker/teaterteknisk personal). Ordinarie arbetstid får inte
överskrida 10 timmar per dag och inte heller genomsnittstiden med mer än 8 timmar per vecka. Sådan tid kan
dock efter lokal överenskommelse överskridas.
Arbetstiden förläggs mellan kl 7-23 eller t.o.m. nödvändigt avslutningsarbete efter föreställningens slut (för
verkstadspersonal 7-18).
Anmärkning
Med skiftarbete avses att två eller flera arbetslag regelbundet avlöser varandra på bestämda tider
varje dygn. Tjänstgöring individuellt förlagd till klockslag olika veckodagar är inte skiftarbete.

Kommentarer:
I § 3 anges ramarna för ordinarie arbetstid. Den ordinarie arbetstiden är 40 timmar i
genomsnitt per vecka under en begränsningsperiod om fyra veckor (38 timmar i
genomsnitt per vecka för skiftarbetande tekniker). Det tillåtna arbetstidsuttaget är
alltså 160 timmar (4x40)/4 veckor (152 timmar vid skift). Detta innebär att den
ordinarie arbetstiden kan variera mellan veckorna. Avtalet innehåller dock vissa
begränsningar för hur mycket ordinarie arbetstid man kan lägga ut under en vecka.
Det är inte möjligt att schemalägga mer än 48 timmar en vecka och inte heller mer än
10 timmar en dag. Det är dock fullt möjligt att lokalt komma överens om andra tak för
den ordinarie veckoarbetstiden och/eller dagsarbetstiden.
Arbetstidsuttaget för ordinarie arbetstid skulle exempelvis kunna se ut så här under
en begränsningsperiod:
V1
V2
V3
V4

48 timmar
48 timmar
32 timmar
32 timmar

En sådan arbetstidsförläggning ligger inom ramen för det tillåtna och genererar alltså
ingen övertid. Vad gäller genomsnittsberäkning av arbetstiden för deltidsanställd, se
kommentarerna till § 9.
Som nämnts ska begränsningsperioderna vara på förhand överenskomna fasta
perioder. Lämpligen delas hela spelåret/kalenderåret in i 4-veckorsperioder.
Ramtiden inom vilken arbetstiden ska förläggas är 7-23 eller t o m nödvändigt
avslutningsarbete. För verkstadspersonal är ramtiden 7-18. Riksavtalet och avtalet
för teaterteknisk personal har inte haft samma reglering vad gäller ramtider. I det nya
avtalet har reglerna sammanjämkats. Om existerande lokala avtal innehåller
bestämmelser om andra ramtider än de här angivna måste det lokala avtalet
omförhandlas för att de nya ramtiderna ska gälla.

Mom 2 Arbetstidens omfattning
Arbetstiden omfattar beordrat arbete under arbetsgivarens kontroll, inklusive godkänt förberedelse- och
avslutningsarbete.
Anmärkning
Förberedelsetid för konstnärlig personal (instuderingstid etc.) ingår i arbetstidsmåttet. För
dansare ingår som hittills en timmes skola per dag.
I lokalt avtal kan även regleras flexibel arbetstid.

Kommentarer:
Regleringen i Riksavtalets avseende förberedelsetid (instuderingstid etc.) för
konstnärlig personal har lyfts in i arbetstidsavtalet. De lokala parterna ska komma
överens om relationen mellan ordinarie arbetstid och sådan förberedelsetid. Man bör
eftersträva grova relationstal framför exempelvis fixa timangivelser.
Mom 3 Beräkning av arbetstid
Vid semesterlönegrundande respektive giltig frånvaro minskas arbetstiden enligt schema. Omfattar sjukdom
period för vilken schema inte utlagts minskas veckoarbetstiden med 8 tim/dag vid 5-dagarsvecka respektive med
6 tim och 40 min vid 6-dagarsvecka.
Inställelse till tjänstgöring räknas som lägst 3 timmar per dag.
Påbörjad kvart räknas som hel kvart.
Anmärkning
Om skådespelare, på annan dag än lördag, söndag och helgdag, medverkar i mer än två
föreställningar samma dag utgår ersättning enligt § 8 mom 4 a).

Kommentarer:
Varje inställelse till tjänstgöring räknas numera som lägst tre timmar för samtliga
yrkesgrupper.
Mom 4 Årsarbetsdagar
Spelåret omfattar högst 230 arbetsdagar.
I årsarbetstiden avseende antalet arbetade dagar skall inräknas:
a)

Sjukdagar samt tjänstledighetsdagar med helt löneavdrag till ett antal av 5 dagar per vecka
eller 21 dagar per månad. Dock räknas för anställd med 6-dagarsvecka 6 dagar per vecka de
första 6 veckorna.

b) Dag med enbart restid.
c)

Lediga dagar som utgör kompensation för övertid

I årsarbetstiden inräknas inte arbetsdagar som helt kompenserats med övertidsersättning.

Om den anställde arbetar mer än 230 dagar under ett spelår, utgår för överskjutande dag extra ersättning med en
dagslön eller ledighet en dag. Sådan ledighet utläggs i samband med semester så att antalet arbetsdagar under
påföljande spelår minskar i motsvarande mån.

Kommentarer:
230-dagars-regeln finns kvar i avtalet.
Mom 5 Arbetsfria dagar
Julafton, juldagen, långfredagen och påskdagen, likaså den 1 maj före kl. 18.00 är fridagar. Föreställning och
konsert får dock anordnas långfredagen och påskdagen, varvid annan ledig dag utlägges enligt lokal
överenskommelse.
Vid arbete på fridag minskas det ordinarie arbetstidsmåttet med 8 timmar och utgår ersättning enligt § 8.
”Röda dagar” i almanackan (förutom söndagar) samt helgdagsaftnar* skall som regel vara arbetsfria. Sådana
dagar föreligger tjänstgöringsskyldighet endast för arbete som har samband med föreställning eller konsert
samma dag, eller förberedelse för premiär/gästspel, sista förberedande genrep och genrep. Vid arbete på arbetsfri
dag förkortas den ordinarie veckoarbetstiden med det antal timmar tjänstgöringen omfattar, dock lägst 3 timmar
och utgår ersättning enligt § 8.
* = påskafton, pingstafton, midsommarafton, nyårsafton

Anmärkning
Arbetet med förberedelse för premiär avser förberedelsearbete (även
repetition respektive generalrepetition) tidigast 2 dagar före den dag
premiär ska äga rum.

Kommentarer:
Även när det gäller lediga och arbetsfria dagar har Riksavtalet och avtalet för
teaterteknisk personal haft olika lydelse. Dessa regler har nu sammanjämkats.
Julafton, juldagen, långfredagen, påskdagen och 1 maj före kl 18 är s.k. fridagar.
Fridag ska vara ledig dag. Föreställning får dock anordnas på långfredagen och
påskdagen.
Det ordinarie arbetstidsmåttet förkortas med 8 timmar (oavsett om man tjänstgör eller
ej) och arbetar man långfredag eller påskdag utgår övertidsersättning.
Helgdagsaftnar (röda dagar i almanackan) ska som regel vara arbetsfria. Dessa
dagar får dock förställning samt visst förberedelsearbete inför premiär planeras.
Arbetar man sådan dag ska det ordinarie arbetstidsmåttet minskas med det antal
timmar man tjänstgjort och övertidsersättning utgår.
Även denna bestämmelse är dispositiv så det går att komma överens om annan
reglering lokalt vad gäller lediga/arbetsfria dagar.

§ 4 Övertidsutrymme
När allmän övertid tas ut får den totala arbetstiden inte överstiga 48 timmar i genomsnitt per vecka under en
begränsningsperiod om 4 veckor. Allmän övertid får tas ut vid särskilt behov och får inte överstiga 200 timmar
per spelår.

Kommentarer:
Övertid är sådan arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid. I § 4 anges det
maximala uttaget av arbetstid som är möjligt. Detta tak följer av arbetstidsdirektivet
och arbetstidslagen. För vår del innebär begränsningen att den totala arbetstiden
(ordinarie arbetstid, övertid, ev. restid och jourtid) inte får överstiga 48 timmar i
genomsnitt per vecka under en 4-veckorsperiod. Det är alltså möjligt att lägga ut
maximalt 32 (8x4) timmars övertid under en period.
Ett maximalt arbetstidsuttag inkl övertid kan exempelvis se ut så här:
V1
V2
V3
V4

48 tim ordinarie a-tid + 8 tim övertid = 56 tim
48 tim ordinarie a-tid + 8 tim övertid = 56 tim
32 tim ordinarie a-tid + 8 tim övertid = 40 tim
32 tim ordinarie a-tid + 8 tim övertid = 40 tim
tot. 192 tim

I det här fallet utgår övertidsersättning för 32 timmar.
Övertid ska användas när det inträffar något i verksamheten som gör att den
ordinarie arbetstiden inte räcker till. Det är inte tillåtet att schemalägga/planera
övertid. Maximalt 200 timmars övertid per spelår får tas ut. Övertid utöver 200 timmar
bör inte förekomma. Regeln om ersättning för övertid utöver 200 timmar är borttagen.
De nya möjligheterna att lägga ut arbetstiden mer flexibelt torde minska
övertidsuttaget varför vi inte ansett det nödvändigt att ha bestämmelsen kvar. Om
övertidstaket i något enskilt fall behöver överskridas får överenskommelse med det
lokala facket träffas om detta. Om sådan överenskommelse inte kan träffas kan man i
sista hand söka dispens hos Arbetsmiljöverket. Notera dock att Arbetsmiljöverket i
sådant fall räknar övertidsramen per kalenderår samt att de regelmässigt hör det
lokala facket i ärendet.
§ 5 Dygnsvila
Anställd ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila per 24-timmarsperiod. Undantag får bara göras
tillfälligtvis om det föranleds av något särskilt förhållande som inte kunnat förutses. Härvid utgår ersättning
enligt bestämmelserna om kompensationsledighet i § 8 för varje timme som vilan understiger 11.

Kommentarer:
Den närmare innebörden av 11-timmarsregeln har behandlats under avsnitt 2.

§ 6 Veckovila
Anställd ska beredas minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje period om sju dagar. I lokalt avtal
anges till vilken dag veckovilan ska förläggas och under vilka förutsättningar veckovilan kan flyttas.
Veckovilan kan förläggas till annan veckodag än som anges i lokalt avtal i händelse av sjukdom och annat utom
arbetsgivarens kontroll. Då veckovila inträffar på helgdag eller helgdagsafton, får arbetsgivaren förlägga
veckovilodagen till nästkommande vardag eller annan dag efter lokal överenskommelse.
Veckovila kan tillfälligt dras in på grund av sjukdom eller annat utom arbetsgivarens kontroll. Indragen
veckovila ersätts med två semesterdagar i anslutning till ordinarie semester eller enligt enskild
överenskommelse. I annat fall utgår semesterersättning.
Lokal överenskommelse kan träffas om rätt att indraga veckovilan. Kompensation utgår enligt stycke tre.
Anmärkning
För anställd med 6-dagarsvecka förläggs veckovilan till måndag om lokalt avtal inte träffas eller,
om meddelande härom lämnas senast 5 veckor i förväg, till söndagen före eller efter. Som
meddelande räknas även spelschema.
Parterna är ense om att undantaget i § 14 ATL innebär att anställd undantagsvis kan påbörja arbete dag efter
veckovilodagen på ordinarie arbetstid enligt detta avtal även om det inskränker veckovilan. Härvid utgår
ersättning enligt § 8 mom 4 b.
Fridagar enligt § 3 mom 5 får inte ersätta ordinarie veckovila, om inte fridagen sammanfaller med ordinarie
veckovilodag enligt lokalt avtal.

Kommentarer:
Rätten till 36 timmar sammanhängande veckovila under varje sjudagarsperiod följer
av både arbetstidsdirektivet och arbetstidslagen. En fast indelning ska gälla för
sjudagarsperioderna men lagen kräver inte att den sammanhängande veckovilan ska
infalla helt regelbundet. Genom sammanföring av ledigheterna för två perioder (dvs.
en 36-timmarsledighet läggs ut i slutet av första perioden och en ny 36timmarsledighet inleder följande period) kan intervallet mellan ledigheterna bli upp till
elva dagar.
Huvudregeln är att det lokala avtalet ska reglera vilken dag veckovilan ska infalla.
Om sådan överenskommelse inte kan träffas gäller för anställd med sexdagarsvecka
att veckovilan förläggs till måndag, eller till söndagen före eller efter om besked
lämnas senast fem veckor i förväg.
Veckovilan kan flyttas vid sjukdomsfall eller annan oförutsedd händelse. I det lokala
avtalet bör regleras under vilka ytterligare omständigheter veckovilan kan flyttas.
Veckovilan kan även helt dras in vid sjukdomsfall eller annan oförutsedd händelse.
Indragen veckovila ersätts med två semesterdagar. I det lokala avtalet kan även
regleras ytterligare möjligheter att dra in veckovilan. Tidigare har det centrala avtalet
begränsat denna möjlighet till premiärvecka och maximalt sex ggr/individ och spelår.
Denna begränsning finns inte längre kvar utan det är tillåtet att avtala om fler
möjligheter att dra in veckovilan. Ersättningen ska dock vara två semesterdagar.

§ 7 Obekväm arbetstid
Mom 1 Begreppet obekväm arbetstid
Med obekväm arbetstid avses ordinarie arbetstid förlagd till tid enligt mom 2 nedan.
Mom 2 Ersättningsregler för obekväm arbetstid (ob-tillägg)
För obekväm arbetstid erhålls Ob-tillägg motsvarande månadslönen/600 enligt följande:
- helgfria måndagar - fredagar 19.00 –06.00
- lördagar, söndagar och helgdagsdygn
Ob-tillägg utgår till personal med rätt till övertidsersättning
Ob-tillägg utgår inte till anställda med enbart föreställningsgage.
Ob-tillägg utgår inte för restid utöver ordinarie arbetstidsmått eller för övertid.
Vid beräkning av Ob-tillägg avses med begreppet månadslön den anställdes kontanta månadslön exkl. rörliga
tillägg.

Tillämpningsanvisning
För timavlönad anställd räknas timlönen upp med faktorn 167 för att
erhålla en månadslön.
Mom 3 Individuell överenskommelse
Ob-tillägg kan i individuella fall räknas om till fast månadsbelopp eller efter skriftlig överenskommelse
inkluderas i lönen alternativt ersättas med extra ledighet. Lokal facklig organisation ska underrättas om sådan
överenskommelse.

Kommentarer:
Bestämmelsen är i princip oförändrad. Dock har den i avtalet för teaterteknisk
personal särskilt angivna ob-ersättningen för timavlönade tagits bort. Vi
rekommenderar att ni överenskommer om timlön som inkluderar ob-ersättning. För
det fall detta inte är möjligt ska timlönen räknas om till månadslön varefter ob-formeln
i avtalet tillämpas.
§ 8 Övertidskompensation
Mom 1 Arbete som medför rätt till övertidskompensation
Med övertidsarbete avses arbete som den anställde utför utöver ordinarie arbetstid. Arbetet ska antingen ha
beordrats eller i efterhand godkänts.
Mom 2 Olika slags övertidskompensation
Övertidsarbete kompenseras med antingen pengar (övertidersättning) eller ledig tid (kompensationsledighet).
Kompensationsledighet ges efter överenskommelse.
Mom 3 Beräkning av kompensationsledighet
Kompensationsledighet per övertidstimme ges enligt följande:

a)

För övertidsarbete 08.00 till 23.00 respektive föreställningens/konsertens slut helgfria
måndagar till lördagar = 1 timme och 45 min

b) För övertidsarbete på annan tid = 2 timmar och 15 min
Mom 4 Beräkning av övertidsersättning
Övertidsersättning per timme utbetalas enligt följande:
a)

b)

För övertidsarbete 08.00-23.00 respektive föreställningens/konsertens slut helgfria måndagar
till lördagar = timlönen gånger 1,5
För övertidsarbete på annan tid = timlönen gånger 2

Timlön utgör 1/167 av månadslönen.
Mom 5 Beräkning av månadslön i samband med övertidskompensation
Med månadslön avses den anställdes kontanta månadslön exkl. rörliga tillägg.

Mom 6 Individuell överenskommelse
Övertidsersättning kan i individuella fall räknas om till fast månadsbelopp eller efter skriftlig överenskommelse
inkluderas i lönen alternativt ersättas med extra ledighet. Lokal facklig organisation ska underrättas om sådan
överenskommelse.

Kommentarer:
Reglerna om övertidsersättning har förenklats väsentligt. De två skilda regelverken i
Riksavtalet och avtalet för teaterteknisk personal har slagits samman. De
komplicerade uppräkningsreglerna är borttagna. Ett mer renodlat system med enkel
och kvalificerad övertid har införts.
Övertidskompensation kan liksom hittills tas ut i form av ledighet eller
övertidsersättning. Det nya avtalet premierar att kompensation tas ut i form av
ledighet genom att kompensationen då är något högre. Vid sammanfallande
ersättningsgrunder utgår ersättning endast enligt en grund, varvid högsta
ifrågakommande alternativ tillämpas.
De lokala parterna bör träffa överenskommelse om hur man ska hantera
kompledighetssaldon som av någon anledning måste omvandlas i pengar. Detta kan
exempelvis bli aktuellt då någon lämnar sin anställning.
§ 9 Mertid
Mom 1 Begreppet mertid
Med mertid förstås sådan arbetstid som vid deltidsanställning överstiger ordinarie arbetstidsmått.
Mertid som överstiger ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställd är överskjutande mertid, och kompenseras som
övertid enligt § 8.

Mom 2 Mertidskompensation
Mertid ersättes per timme med

månadslönen
3,5 x veckoarbetstiden

Mom 3 Beräkning av månadslön i samband med mertidskompensation
Vid beräkning av mertidskompensation enligt mom 2 avses med begreppet månadslön den anställdes kontanta
månadslön exklusive rörliga tillägg.

Kommentarer:
Bestämmelsen om mertid är oförändrad. Det bör dock noteras att det följer av
arbetstidslagen att mertidsreglerna inte gäller vid partiell ledighet, såsom
föräldraledighet. Den som utnyttjat sin rätt enligt föräldraledighetslagen att förkorta
sin arbetstid ska alltså vid arbete utöver den därvid överenskomna arbetstiden
erhålla övertidsersättning/ledighet istället för mertidsersättning.
I de fall den anställde har en deltidsanställning i grunden och det inte finns eller kan
anses föreligga någon överenskommelse om arbetstidens förläggning kan
arbetstiden genomsnittsberäknas på sätt som framgår av § 3. Begränsningarna om
högst 10 timmar per dag samt 8 timmar över genomsnittstiden per vecka gäller även
för sådan deltidsanställd. För den som exempelvis arbetar 20 tim/vecka kan man
således lägga ut högst 28 timmar ordinarie arbetstid per vecka och högst 10 timmar
per dag. Notera dock att för den som är partiellt ledig, t ex vid föräldraledighet, kan
arbetsgivaren endast i begränsad omfattning ensidigt förlägga ledigheten.
§ 10 Restidsersättning
Mom 1 Begreppet restid
Restid är den tid under beordrad tjänsteresa som går åt för att resa till och från förrättningsorten.
Mom 2 Ersättning för restid
Ersättningsberättigad restid är sådan tid som ligger utöver ordinarie arbetstidsmått enligt detta eller lokalt avtal.
Vid tåg- eller båtresa där arbetsgivaren bekostar sovplats utgår dock ej restidsersättning (se vidare § 9 mom 5
riksavtalet).
Arbetsgivaren och den anställde kan träffa överenskommelse om att kompensation för restid ska ges i annan
form än vad som framgår av detta avtal.

Kommentarer:
Observera att restid som tidigare nämnts ingår i arbetstiden. Restid vid exempelvis
turné ska alltså schemaläggas och tär således på det ordinarie arbetstidsmåttet.
Restid utöver ordinarie arbetstidsmått ersätts dock med restidsersättning enligt § 9 i
Riksavtalet - inte övertid.
Resa till och från arbetet räknas normalt inte som tjänsteresa och ingår då ej heller i
arbetstidsmåttet. Lagstiftaren har dock uttalat att det inte kan uteslutas att resor

mellan hemmet och arbetsplatsen i vissa fall kan räknas som arbetstid. För det fall
man har verksamhet på flera platser rekommenderas att man i det lokala avtalet
reglerar frågan om vad som ska utgöra resa på arbetstid.
§ 11 Turné
Mom 1 Begreppet turné
Med turné menas att en produktion repeteras och/eller spelas på annan ort än placeringsorten. Turnéperioden
räknas från avresa från placeringsorten till och med hemkomst efter den aktuella turnéperiodens sista
föreställningsdag och inkluderar i förekommande fall även icke utlagda veckovilodagar och för teknisk personal
uppacknings- respektive avlastningsdagar.
Mom 2 Arbetstidens längd och förläggning
Vid turné utläggs särskilt arbetstidsschema och den ordinarie arbetstiden enligt § 3 genomsnittsberäknas per 4veckorsperiod eller per turné.
Mom 3 Dygnsvila
Vid turné kan lokalt överenskommas om särskild reglering vad beträffar dygnsvila.
Mom 4 Veckovila
Då veckovila inte kan beredas under turné skall motsvarande antal vilodagar förläggas omedelbart efter turnéns
slut eller på annan tid efter överenskommelse.
Vid turnéverksamhet skall meddelande om när och i vilken utsträckning veckovilodag kommer att läggas ut
lämnas senast tre veckor före premiärdagen. Krävs tillfällig förändring skall meddelande lämnas senast tre
veckor före dagen ifråga.
Mom 5 Utlandsturné
För turné eller gästspel utomlands träffas lokal överenskommelse (se i övrigt § 9 mom 3 Riksavtalet)

Kommentarer:
För tydlighets skull har reglerna kring turné samlats i en bestämmelse vilken också
tillförts en definition av begreppet turné. Liksom idag kan en spelperiod innehålla
flera turnéer.
Reglerna i § 3 om ordinarie arbetstid gäller även vid turné. Det är dock fortfarande
möjligt att genomsnittsberäkna arbetstiden per turné. Det kan vara av intresse när en
turné är längre än fyra veckor. I sådant fall påverkas dock det möjliga
arbetstidsuttaget för de begränsningsperioder som ligger inom den aktuella turnén.
De centrala parterna är ense om att turnéverksamhet kräver särskilda överväganden
vad gäller arbetstidsplanering mm. Särskilda anpassningar kan krävas vad gäller
regler om maximal vecko- och dagsarbetstid, dygnsvila och restid (se närmare
protokollsanteckning 2). Turnébestämmelsen är dipositiv. Turnerande teatrar bör
därför i sina lokala avtal försöka hitta fram till regleringar som beaktar både
verksamhetens och de anställdas behov.

§ 12 Ikraftträdande och giltighetstid
Detta avtal träder i kraft 2006-07-01. Avtalet gäller därefter med samma löptid och samma uppsägningstid som
Riksavtalet.

Kommentarer:
Det nya avtalet träder ikraft den 1 juli 2006.

Protokollsanteckning
1. Utvärdering och revidering m.m.
Arbetstidsavtalet syftar bl.a. till förbättrad användning av tillgängliga resurser, utveckling av
arbetsorganisationen, minskat övertidsuttag samt bättre arbetsförhållanden genom samverkan och långsiktighet
vid planering. De centrala parternas utgångspunkt är inte att tjänstgöring delad dag ska förekomma i större
utsträckning än vad tidigare varit fallet.
Parterna är ense om att kontinuerligt och systematiskt stämma av huruvida dessa målsättningar uppnåtts. En
partsgemensam arbetsgrupp skall senast sex månader före utgången av nästkommande avtalsperiod ha genomfört
en utvärdering av det nya Arbetstidsavtalet.
Vid ändrad arbetstids- eller ledighetslagstiftning skall parterna uppta förhandlingar om anpassning av
Arbetstidsavtalet.

Kommentarer:
De centrala parterna är ense om att utvärdera det nya avtalet. En sådan utvärdering
ska vara genomförs senast vid utgången av nästkommande avtalsperiod.
2. Särskild arbetstidsproblematik rörande turnerande teatrar
Parterna är ense om att turnéverksamhet kräver särskild hantering vad beträffar arbetstidplanering,
arbetstidsutläggning etc., bl.a. innefattande möjlighet till lokala anpassningar utifrån olika verksamheters behov.
Erfarenhetsmässigt krävs som regel avvikelser vad gäller dygnsvila och restid. Det överlåts därför till de lokala
parterna att inom ramen för ATL och EG: s arbetstidsdirektiv hitta lösningar som tillgodoser såväl
verksamhetens behov av flexibilitet som individens behov av förutsebarhet. Förhandlingar om avvikelser av
nämnda slag ska föras i en positiv anda.

Kommentarer:
Se kommentaren under § 11.
3. Särskild arbetstidsproblematik rörande dansare
Parterna konstaterar att dansare har en mycket speciell arbetssituation. Dansaryrket ställer mycket höga krav på
sina utövare. Hård fysisk aktivitet ska kombineras med ett konstnärligt uttryck. Skadefrekvensen är hög men
skadeorsakerna varierar och bilden är ofta komplex och sammansatt. Både den fysiska och psykosociala
arbetsmiljön inverkar. Träningens utformning, uppvärmning, stretching, golv, skor, stress, konkurrens och
arbetstider är några faktorer som har betydelse i sammanhanget.

Det nya arbetstidsavtal parterna enats om ger arbetsgivaren utökade möjligheter att förlägga arbetstiden mer
flexibelt. Längre arbetspass kan kombineras med kortare. Det är dock parternas bestämda uppfattning att
dansarnas arbetssituation kräver särskild hänsyn vad beträffar arbetstidens förläggning. Arbete innefattande
fysisk aktivitet såsom skola, repetition och föreställning kan inte utläggas i för långa arbetspass. Avsikten är inte
att detta avtal skall medföra längre fysiska arbetspass än vad som hittills varit tillåtet.

Kommentarer:
De centrala parterna är ense om att särskilda hänsyn måste tas vad gäller dansarnas
arbetssituation. Det nya avtalets möjligheter att variera arbetstiden ska av
arbetsmiljöskäl inte medföra längre fysiska arbetspass för dansare än vad som hittills
varit tillåtet.
4. Kompensation för nya arbetstidsregler
För avtalsåret 1 juli 2006 – 30 juni 2007 har Svensk Scenkonst och Teaterförbundet enats om ett
löneökningsutrymme om 3,0 %, d.v.s. 0,5 % mer än på SvS övriga avtalsområden. Avsikten med detta har varit
att kompensera för ett nytt sätt att administrativt beräkna arbetstid. För detta ändamål skall det extra
löneökningsutrymmet om 0,5 % utvidgas till vad som lokalt överenskoms erforderligt.
Kompensation kan enligt lokal överenskommelse utgå i form av extra ledighet eller arbetstidsförkortning.

Kommentarer:
För avtalsåret 2006/2007 har avsatts ett extra löneökningsutrymme om 0,5 % för att
kompensera för ett nytt sätt att administrativt beräkna arbetstid. Utrymmet bör
användas för att kompensera de individer som berörs av de nya reglerna.
Exempelvis individer som tidigare men ej med det nya avtalet haft en del av sin
utgående lön som övertidsersättning. Dvs. sådana som till följd av att nytt sätt att
administrativt beräkna arbets- och övertid i praktiken skulle få en sänkning av
utgående lön.
5. Särskild ledighetsvecka
Följande bestämmelse tillförs i en ny paragraf efter riksavtalets semesterparagraf.
Tillsvidareanställda, långtidskontrakterade samt ettårsanställda som har ordinarie arbetstid kontinuerligt förlagd
till såväl dag- som kvällstid skall kompenseras med en ledig vecka per kalender-/spelår, varvid ordinarie lön
utgår utan semestertillägg (gäller ej skiftarbete enligt § 3 mom 1).

Kommentarer:
Regeln om särskild ledighetsvecka flyttas från arbetstidsavtalet till Riksavtalets
semesterbestämmelse.
Regeln har förtydligats vad gäller skiftarbetandes rätt till särskild ledighetsvecka. För
det fall existerande lokala avtal eller enskilda anställningsavtal ger skiftarbetande rätt
till den extra ledighetsveckan måste nämnda avtal omförhandlas för att denna rätt
ska upphöra.

4. Närmare anvisningar avseende lokala avtal om arbetstid
Det nya avtalet träder ikraft den 1 juli i år. Era lokala avtal om arbetstid upphör inte
per automatik i och med ikraftträdandet av det centrala avtalet. I den mån ni inte
redan sagt upp era lokala arbetstidsavtal för omförhandling bör ni därför snarast göra
detta för att komma igång med de lokala förhandlingarna. För det fall ni inte lyckas
träffa en lokal överenskommelse får det centrala avtalet anses gälla.
Möjligheterna att göra lokala avvikelser i förhållande till det centrala avtalet är nu
större men det är fortfarande bara vissa bestämmelser som är dispositiva. I den mån
era lokala avtal innehåller regler som strider mot det centrala avtalet måste de
centrala parterna godkänna dessa. Detta innebär att även om de lokala parterna är
nöjda med befintligt avtal så måste det anpassas om innehållet strider mot tvingande
regler i det centrala avtalet.
Förekommer enskilda anställningsavtal med reglering av arbetstid som inte
överensstämmer med ett tänkt nytt lokalt avtal måste även dessa omförhandlas.
Ni bör i det lokala förhandlingsarbetet hålla ihop frågorna om nya löner för sista
avtalsåret, nytt lokalt arbetstidsavtal samt nytt samverkansavtal. Om
överenskommelser inte kan träffas kan de centrala parterna biträda för att hitta
lösningar.
Det nya centrala avtalet förutsätter att det träffas lokala avtal om arbetstid. I flera
avseenden finns dessutom ingen central reglering att luta sig mot. I det följande
anges utifrån det centrala avtalets dispositiva bestämmelser vilka frågor som ska/bör
hanteras i lokalt avtal.
Inledningsvis är det bra om det av det lokala avtalet framgår i vilka avseenden man
disponerat över det centrala avtalet dvs. i vilken utsträckning avvikande regler gäller.

§ 2 Arbetstidsplanering och arbetstidsförläggning
1. Hur ska samverkan kring arbetstidsplaneringen gå till? (notera att det centrala
avtalet föreskriver att samverkan ska ske, alltså bör man i det lokala avtalet
reglera hur samverkan kring planeringen ska gå till)
2. Hur lång ska begränsningsperioden vara och hur ska perioderna läggas ut kalenderår/spelår/annan ordning? (hur perioderna ska läggas ut måste
regleras)
3. Hur ska schemaläggningen gå till? Vilken framförhållning ska man ha? Under
vilka förutsättningar kan man ändra ett preliminärt/slutligt schema?

§ 3 Ordinarie arbetstid
1. Vad är ordinarie arbetstid?
2. Vilka dag- respektive veckoarbetstidsbegränsningar ska gälla?

3. Vilka ramtider ska gälla för konstnärer, repetition respektive föreställning?
(detta måste regleras om man använder sig av supplementärregeln i § 2
avseende schemaläggning)
4. Vilka ramtider ska gälla för övriga personalgrupper?
5. Skiftarbete
6. Reglering av förberedelsetid/instuderingstid för konstnärlig personal

§ 6 Veckovila
1. Till vilken veckodag ska veckovilan vara förlagd (måste regleras, i vart fall för
grupper med 5-dagarsvecka)?
2. Under vilka förutsättningar kan veckovilan flyttas?
3. I vilka situationer kan veckovilan dras in mot ersättning om två
semesterdagar?

§ 11 Turné
1. Vad är ordinarie arbetstid under turné? Maximal dag- respektive
veckoarbetstid?
2. Hur ska dygns- och veckoviloreglerna samt restiden hanteras under turné
(avvikelser inom EG-direktivets ramar)?

Övrigt
1. Hur ska kompledighetssaldon som måste tas ut i pengar hanteras?
2. Vad ska i arbetstidshänseende gälla vid samproduktioner? (De institutioner
som redan planerat samproduktioner bör sträva efter att samordna sina
respektive lokala arbetstidsavtal - detta för att underlätta genomförandet av
samproduktionerna).

