
KOLLEKTIVAVTAL 
Datum Dnr 

2013-10-15 A124.86312013 
Bilaga 3 

PARTER 

Arbetsgivarsidan: Rikspolisstyrelsen 

Arbetstagarsidan: Polisförbundet 

Lokalt kollektivavtal om lön under viss typ av ledighet 

Med stöd av 2 kap. 2 8 Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFRIS,P,O (ha- 
danefter Villkorsavtal) sluter parterna följande lokala kollektivavtal. 

1 8 - Tillampningsområde 

Detta lokala kollektivavtal galler dels for arbetstagare vid Rikspolisstyrelsen 
exklusive Säkerhetspolisen, dels for arbetstagare inom den lokala polisorga- 
nisationen, inkl. Statens kriminaltekniska laboratorium, som tillhör Polisfor- 
bundet. 

2 8 - Viss ratt till ledighet utan Iöneavdrag galler inte 

Ratten till ledighet utan Iöneavdrag enligt 9 kap. 2 8 punkterna c) ("Flyttning 
i annat fall") och e) ("Examen och tentamen") Villkorsavtal galler inte. 

3 8 - Allvarligare sjukdomsfall m.m. 

Istället for vad som stadgas i 9 kap. 2 8 punkt a) Villkorsavtal galler det som 
följer av nedanstående tabell. 

Anmärkning 
Med "den tid som behövs" avses vid varje enskilt dödsfall eller 
varje enskild begravningsceremoni (motsvarande) eller grav- 

Skal 

Vid allvarligare sjukdomsfall, döds- 
fall, begravningsceremoni (motsva- 
rande) och gravsättning (motsva- 
rande) inom egen familj eller den 
närmaste släktkretsen. 

Tid 

Den tid som behövs (inkl. faktisk 
restid), dock - med beaktande av vad 
som sägs i anmärkningen nedan - 
högst tio (10) arbetspass per kalen- 
derår. 



RIKSPOLISSTYRELSEN 

sättning (nzotsvarande) dock ledighet från högst ett ( l )  arbets- 
pass, plus ledighetfran ytterligare ett ( l )  om restiden till och 
@&n händelsen motiverar det förutsatt att ledigheten ryms inom 
ramen för de högst tio lediga arbetspassen under ett kalenderar 
som följer av bestämmelsen). 

4 5 - Ledighet för eller ersättning till den som medverkar i facklig in- 
formation 

Med facklig information avses sådan information som ar reglerad i Samver- 
kansavtal för utveckling av Polisen. 

Sker facklig information under ordinarie arbetstid, har arbetstagaren ratt till 
befrielse från arbetet för att bevista informationen. Den tid som behövs för 
förflyttning till och från sammankomsten för den fackliga informationen ska 
räknas in i informationstiden. 

När den fackliga informationen förläggs utanför ordinarie arbetstid har ar- 
betstagaren för varje timme sammankomsten varar ratt till ersättning enligt 
följande. 

Arbetsgivaren får medge att ersättningen byts ut mot ledighet. Därvid galler 
att ledigheten ska motsvara lika lång tid som sammankomsten har varat. 

Vid heltidsarbete 

Vid deltidsarbete 

Förläggning av facklig information utanför ordinarie arbetstid utgör inte 
övertid eller mertid. 

1.5 x den individuella lönen 
165 

den individuella lönen 
165 

Berörd arbetstagarorganisation ska, för att rätt till ersättning enligt ovan ska 
föreligga, skriftligen underrätta arbetsgivaren om vilka som har varit narva- 
rande vid den fackliga informationen och vilken tid som informationen har 
omfattat. 

Arbetstagare med förtroendearbetstid har inte rätt till ersättning enligt denna 
paragraf. 

5 8 - Ledighet för eller ersättning till huvudskyddsombud m.fl. 

Umlysning 
l. Huvudskyddsombud, skyddsombud eller ledamot i skydds- 
kommitté som har befriats från sina ordinarie arbetsuppgifter 
har rätt till den lön och de lönetillägg som denne skulle ha fått 
om denne inte hade tagits i ansprak för uppdraget. 

2. Resor som arbetstagaren måste företa för uppdraget är tjäns- 
teresor. 
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Om huvudskyddsombuds, skyddsombuds eller skyddskommittéledamots 
uppdrag inte kan utföras på ordinarie arbetstid och arbetstagaren måste ta sin 
fritid i anspråk gäller följande. 

Da uppdraget har kunnat planeras i förväg 
Gottgörelse ges i form av befrielse från arbete på ordinarie arbetstid 
med motsvarande antal timmar eller med ersättning per timme motsva- 
rande arbetstagarens beräknade timlön. 

Da uppdraget inte har kunnat planeras i förväg 
Gottgörelse ges enligt principerna för arbete på mertid respektive över- 
tid. 

Med arbete som kunnat planeras i förväg avses sådant arbete som arbetstaga- 
ren känt till senast vid arbetstidens slut föregående arbetspass. 

Ersättningen per timme är 1/165 av den individuella lönen. 

Arbetstagare med förtroendearbetstid har inte rätt till ersättning enligt denna 
paragraf. 

6 5 - Giltighets- och uppsägningstid 

Detta lokala kollektivavtal gäller tillsvidare fi.0.m. den 1 april 2014. Vid 
uppsägning upphör avtalet att gälla vid nästkommande kalenderårsskifte 
efter det att sex (6) månader förlupit sedan uppsägningen. 

Om bestämmelserna i 9 kap. 2 8 punkt a), c) eller e) Villkorsavtal ändras, tar 
avtalsparterna på avtalsparts begäran upp Överläggningar i aktuella frågor. 

Rikspolisstyrelsen 

Magnu 4iPd ndström 

Polisförbundet 

Björn ellerth % 


