
KOLLEKTIVAVTAL 
Datum 

2017-02-02 

PARTER 

Dnr 

A494.981/2016 
Bilaga 3 

1 (2) 

Arbetsgivarsidan: Polismyndigheten 

Polisförbundet Arbetstagarsidan: 

Lokalt kollektivavtal om ändring i 30 § ASA/Polis 

Med stöd av 2 § andra stycket föräldraledighetslagen, och efter godkännande 
av OFR/S,P ,0, sluter parterna följande lokala kollektivavtal. 

1 § - Tillämpningsområde 

Avtalet gäller för arbetstagare vid Polismyndigheten som tillhör Polisför
bundet. 

2 § - Ändring av 30 § ASA/Polis 

30 § i Lokalt kollektivavtal om arbetstid, arbetstidsberoende ersättningar och 
semester m.m. (ASNPolis) ska ha följande nya lydelse inkl. anmärkning och 
upplysningar: 

När en arbetstagare vill utnyttja sin rätt till ledighet enligt föräldraledighets
lagen (FLL), och denna ledighet till någon del tas ut under juni, juli och/eller 
augusti visst år, ska arbetstagaren - istället för vad som anges i FLL - an
mäla detta till arbetsgivaren senast den 28 februari samma år. Vad här har 
sagts gäller dock endast barn som fötts eller annars kommit i arbetstagarens 
vård senast den 15 december föregående år. 

Föregående stycke gäller inte ledighet med tillfällig föräldrapenning (s.k. 
vård av sjukt barn). 

Anmärkning 
När arbetsgivaren beslutar om semesterplan ska hänsyn tas till 
sådan anmälan om föräldraledighet som behandlas i denna pa
ragraf. Innan arbetsgivaren avser att fatta beslut om semester
plan som avviker från arbetstagarens önskemål bör arbetsgi
varen föra en dialog med arbetstagaren för att i möjligaste 
mån tillgodose arbetstagarens önskemål om dennes samman
tagna ledighet för juni, juli och/eller augusti. 

Upplysning 
1. Om verksamheten så tillåter får arbetsgivaren bevilja ansö
kan om föräldraledighet för juni, juli och/eller augusti som in
kommer efter den 2 8 februari.
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2. Godkännande av central arbetstagarorganisation enligt 2 §
föräldraledighets lagen finns som bilaga till forhandlingsproto
koll 2017-02-02 med diarienr som ovan.

3 § - Giltighets- och uppsägningstid 

Detta lokala kollektivavtal gäller som en del av ASA/Polis tillsvidare fr.o.m. 
den 1 oktober 2017 med de uppsägnings bestämmelser som gäller för det 
avtalet. 

Avtalet gäller dock inte om det enligt 11 § i det förhandlingsprotokoll till 
vilket detta avtal utgör bilaga villkorade Lokalt kollektivavtal om arbetstid, 
arbetstidsberoende ersättningar och semester m.m. (ASA/Polis) träder ikraft, 
eftersom samma sak regleras i det avtalet som i detta. 
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