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Aktuellt i rådgivningen 

Semesterplanering
Det går fort  till sommar och semestertid och det brukar upp-
stå en rad frågor om vilka regler som gäller inför planeringen 
av semester. Hur många semesterdagar har en anställd rätt till 
och hur blir det för den som arbetar deltid?

Arbetsgivaren ska lägga ut huvudsemester under fyra sam-
manhängande veckor under juni, juli eller augusti. Kom ihåg 
att för att arbetsgivaren ska ha möjlighet att lägga ut huvudse-
mestern så ska ni meddela besked om förläggningen senast två 
månader innan semestern börjar gälla. Detta är viktigt för att 
ni inte ska hamna i en stor framtida semesterskuld.

Det går även att komma överens om att förlägga huvuddelen 
av semestern till annan del av året.
 
Ytterligare information om semester finns att läsa på vår 
webbplats www.arbetsgivaralliansen.se.

Kommande helgdagar – och nationaldagen 
Kristi himmelsfärds dag torsdagen den 5 maj 2016 är i alma-
nackan en röd dag. En vanlig fråga vi får är om de anställda 
har rätt till en klämdag fredagen den 6 maj och en halvdag 
dag före röd dag den 4 maj? Och hur ska nationaldagen i år 
hanteras?

Branschavtal Vård och Omsorg innehåller inte någon regel om 
”klämdag” efter röd dag eller ”halvdag före röd dag”.  Avtalet 
innehåller under rubriken ”Anmärkningar” på sidan 8 ( § 4 
mom. 3) en skrivning om nationaldagen.

Det är ytterst arbetsgivaren som bestämmer hur den ordinarie 
arbetstiden ska förläggas. Enligt branschavtalet § 4 mom. 5 
anges att arbetsgivaren fastställer arbetstidens förläggning i 
arbetstidsschema efter samråd med berörd arbetstagare. Verk-
samhetens behov av arbetskraft avgör om det ska vara att be-
trakta som en ordinarie arbetsdag eller inte och det är arbets-
givaren som planerar arbetstiden. Samma sak gäller dagen före 
Kristi himmelsfärd och även för den röda dagen den 5 maj.



Observera dock att regler om ob-ersättning kan komma att bli tillämpliga då ordinarie arbetstid 
förläggs på enligt avtalet definierad obekväm arbetstid. Dessutom uttrycker regeln i § 4 mom. 3 
stycke 2 att arbetsgivaren ska planera arbetstiden på så sätt att den ordinarie veckoarbetstiden mins-
kas i vecka då helgdag infaller. 

Nationaldagen den 6 juni 2016 infaller i år på en måndag. De anställda ges inte någon ytterligare 
ledig dag i år. 

Lönestatistik för Vård och Omsorg
Lönestatistiken för bransch Vård och Omsorg är nu klar och bifogas. Den finns även att ladda ned 
på vår webbplats www.arbetsgivaralliansen.se. 

Ny kontaktperson för bransch Vård och Omsorg
Jenny Stake Fredriksson är ny kontaktperson för bransch Vård och Omsorg. Jenny är till vardags 
förhandlingsledare/rådgivare på Arbetsgivaralliansen och har tidigare arbetat med branscherna 
Ideella och Idéburna Organisationer och Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. Er tidigare 
kontaktperson Marie Lav går vidare till andra branscher inom Arbetsgivaralliansen.

Branschkommitté Vård och Omsorg
Arbetsgivaralliansen branschkommitté Vård och Omsorg håller sitt nästa sammanträde den 7 mars.  

Inför kommande avtalsförhandlingar tar kommittén, som är avtalsslutande part, gärna emot syn-
punkter på kollektivavtalet från er medlemmar.  Nuvarande avtal löper fram till den 31 mars 2016 
och förberedelserna inför förhandlingarna om ett nytt avtal pågår.

Kandidatnominering och branschmöte
Enligt tidigare utsänd information är det dags att lämna förslag till kandidatnominering för 
branschkommitté Vård och Omsorg inför stämma och branschens möte den 26 april 2016. 
Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater.

Nomineringskommitténs arbete pågår, men önskar få in förslag på kandidater snarast.
Sammankallande i nomineringskommittén är Lars Ericsson som kontaktas per telefon  
0706-94 60 37 eller e-post romfar@spray.se.

Nätverk för personalfrågor och arbetsrätt 
Nätverket (tidigare kallat personalchefnätverket för bransch Vård och Omsorg) bjuds in till nästa 
träff den 9 maj i Stockholm enligt särskild inbjudan. Inbjudan skickas till verksamheternas kontakt-
personer och till de personer som anmält intresse av att ingå i nätverket. 

Det går även bra att anmäla sitt intresse direkt till jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se.



Vilka policys är det krav på att en arbetsgivare har?
En policy/en riktlinje anger en viljeinriktning för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för 
arbetsgivarens beslut och styrning.

En policy som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för verksamheten bör en arbetsgivare 
överväga om man ska hänvisa till i anställningsavtalet för att därigenom kunna ställa skarpare krav 
på den anställde.

På vissa områden är det reglerat i lag att arbetsgivaren ska ha någon form av dokumentation. Det 
gäller framförallt punkterna 1 och 2 nedan. I övrigt är det upp till verksamheten att avgöra vad som 
är viktigt.

Bör det t.ex. finnas en riktlinje för hur man bemöter kunder, hur internet och arbetsgivarens verktyg 
som dator och telefoni får användas, för användandet av sociala medier under arbetstid, etc.

1) Ni är skyldiga att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet och en arbetsgivare med  
            mer än tio anställda ska även dokumentera arbetsmiljöpolicyn.  

2) För att öka jämställdheten i arbetslivet ska alla arbetsgivare med 25 eller fler anställda upp    
            rätta en jämställdhetsplan. 

3) Alkohol- och drogpolicy; Hur ska arbetsplatsen förhålla sig till alkohol och droger? Arbets 
            givaren ska enligt arbetsmiljölagen ”klargöra vilka interna regler och rutiner som gäller om  
            arbetstagare uppträder påverkad av alkohol eller andra berusningsmedel i arbetet”.  
            Den anställde har rätt att veta vad som gäller på jobbet när det gäller alkohol och droger. 

            För att klargöra vad som gäller bör arbetsgivaren upprätta en alkohol- och drogpolicy och  
            en handlingsplan. Policyn ska innehålla tydliga ställningstaganden för hur arbetsplatsen ser   
            på alkohol och droger, till exempel om alkohol får serveras på personalfester och vad som  
            händer om någon kommer påverkad till jobbet. Handlingsplanen ska fungera som en väg- 
            ledning och tala om hur man ska uppnå det som står i policyn. Se även www.alna.se.

4) Krisplan är inte något krav men kan vara bra att det finns. Se till exempel vidare på följande 
            länk www.prevent.se/amnesomrade/svara-situationer/kriser/handlingsplanvad-ar-kris/

I övrigt kan man fundera över tänkbara riktlinjer som är viktiga för arbetsplatsen .  Riktlinjer för 
kundbemötande, sekretess, datoranvändning etc. 

Vidare vill vi uppmärksamma er på de nya föreskrifterna inom arbetsmiljö om organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Dessa föreskrifter ställer nya krav på arbetsgivaren. 

Håll utkik på vår webbplats om kommande utbildningstillfällen på det området.  
Även arbetsmiljöverket har utförlig information. www.av.se



Aktuella utbildningar

Arbetsmiljö     12 april i Göteborg 
     26 maj i Stockholm
__________________________________________________________________
Arbetsrätt för arbetsgivare   12-13 maj i Stockholm 
__________________________________________________________________
Konflikthantering   18 april i Stockholm
     12 maj i Malmö
__________________________________________________________________
Lönesättning och lönesamtal  27 maj i Malmö
__________________________________________________________________
Medarbetarsamtal – grundnivå 10 mars i Stockholm
__________________________________________________________________
Rehabilitering och    18 maj i Stockholm 
anställningsskydd 
__________________________________________________________________
Seminarium om organisatorisk  1 mars i Göteborg 
och social arbetsmiljö   3 mars i Luleå,
     8 mars i Malmö
     7 mars och 17 mars i Stockholm
__________________________________________________________________ 
Styrelsearbete – kvällskurs  17 maj i Malmö
     18 maj i Göteborg
       1 juni i Stockholm
__________________________________________________________________
UGL-utveckling    Se vår webbplats för aktuella utbildningstillfällen
av grupp och ledare,    
__________________________________________________________________

För ytterligare information om utbildningarna och anmälan, se www.arbetsgivaralliansen.se.

Trygghetsrådet TRS 
Ni känner väl till att er organisation per automatik är ansluten till Trygghetsrådet TRS som an-
ordnar en mängd seminarier och utbildningar för dig som arbetsgivare, era anställda och fackliga 
representanter. För aktuella utbildningar se TRS webbplats www.trs.se.

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Arbetsgivaralliansens förhandlingsledare/rådgivare för bransch  
Vård och Omsorg, Jenny Stake Fredriksson på tfn. 08-545 912 17,  eller  
via e-post jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se.


