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Alla ska ha rätt till ett långt  
och hälsosamt arbetsliv

Som skolledare ges vi ofta förtroendet att själva 
reglera vår arbetstid, vilket många kan uppleva som 
en förmån. Dock brukar kompensationsledighet vara 
kopplat till ”då verksamheten så tillåter” samt att 
vikarie inte får tillsättas. Tyvärr kan detta vara en av 
de mest avgörande orsakerna till en hög arbetsbelast-
ning och att vi aldrig riktigt blir ”färdiga”. Många 
skolledare vittnar om att en normal arbetsvecka lig-
ger mellan 45-50 timmar och ibland mer. Redan 45 
timmar spräcker den så kallade spärrgränsen enligt 
Arbetstidslagen. 

Om en eller flera arbetstagare inte hinner med sitt 
arbete inom ordinarie arbetstid ska två frågor ställas 
och besvaras:

1) Gör vi rätt saker/rätt prioriteringar?  
Om svaret blir ja, gå vidare till fråga två.

2) Har vi rätt bemanning?

Svaret på den andra frågan måste förstås kunna 
härledas till fakta. Nedan följer en guidning genom 
regelverket samt en analys.

Arbetstidslagen
Arbetstidslagen (ATL) antogs av riksdagen 1982. 
Lagen reglerar bland annat hur mycket man får 
arbeta per dygn, per vecka och per år, samt i vilken 
utsträckning man måste ha rast. Arbetstidslagen 
reglerar även övertid och mertid  (vid deltidsanställ-
ning).

Arbetstidslagen ändrades den 1 juli 2005  och anpas-
sades till EU-reglerna i Arbets tidsdirek tivet (direktiv 
2003/88/EG) om arbetstidens förläggning. Senaste 

ändringen kom den 1 augusti 2011 med bestämmelser 
om bl.a. extra övertid. Målet med Arbetsdirek tivet – 
som naturligtvis även innefattar skolledare – är tydligt: 
”Alla ska ha rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv”

Arbetstidslagen är i stora delar dispositiv, vilket 
innebär att den kan avtalas bort i kollektivavtal. Vissa 
delar kräver central överenskommelse, för andra 
räcker det med lokala avtal.

Övertid som begrepp
För att kunna definiera övertid måste det i utgångs-
läget finns en normal arbetstid. Enligt ATL 5 § 
definieras den som att ”Den ordinarie arbetstiden får 
uppgå till högst 40 timmar i veckan.” Detta är då att 
jämställa med heltid. Lagen slår fast att arbetstid kan 
vara av fyra slag: ordinarie arbetstid, jourtid, övertid 
eller mertid. Mertid är ett begrepp för tid utöver 
deltid upp till heltid, inget annat. 

”Övertid får bara utnyttjas för tillfälliga behov.” (ATL 
kommentarer till 7-8 §§). Strävan ska vara max 40 
timmar i veckan över tid. Övertid är en möjlighet att 
ta till när tid för planerat arbete, utifrån tillgängliga 
resurser, inte räcker till. Grundtanken är att övertid 
alltid ska kompenseras och att regelbunden utlägg-
ning av övertid inte är tillåten. 

Därför utgår vi från ordinarie arbetstid, som får vara 
högst 40 timmar per vecka och kopplar på ATL 11 §, 
där det står att ”Arbetsgivaren skall föra anteckningar 
om jourtid, övertid och mertid.” Det betyder att det är 
underförstått i lagen att alla arbetstagare måste ha ett 
schema över den ordinarie arbetstidens förläggning. 
I annat fall blir det omöjligt att föra anteckningar om 
avvikelser.
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Tillbaka till ATL 7 § för att få övertid definierat. ”Med 
övertid förstås sådan arbetstid som överstiger ordina-
rie arbetstid enligt 5 §”. Enkelt uttryckt är all tid som 
avviker från ordinarie schema att anse som övertid 
vid heltidsarbete (och som mertid vid deltidsarbete).

Spärrgränser för övertid
Arbetstidslagen har en del spärrgränser som ser 
likadana ut som i den tidigare svenska lagen, men 
där spelreglerna är viktiga. Särskilt gäller det ATL 8 
§ och de max 200 tim marna allmän övertid på ett 
kalenderår. 

Ett tillägg i Arbetstidslagen från 2011 är att spärr-
gränsen kan förskjutas med så kallad ”extra övertid”. 
Denna form av övertid får tas ut med högst 150 
timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det 
finns särskilda skäl för det och situationen inte har 
gått att lösa på annat rimligt sätt. Enligt kommentar-
materialet ska det vara arbetsanhopningar som varit 
omöjliga att förutse, d v s extra ordinära situationer. 
Dessutom ska den allmänna övertiden om 200 tim-
mar först ha förbrukats.

Det finns också en spärrgräns om max 48 timmars 
övertid under fyra veckor eller 50 timmar under en 
kalender månad.

Dessutom får den sammanlagda arbetstiden under 
varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar 
i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst 
fyra månader. Detta leder till ett minimum av tre 
beräkningsperioder per år, men kan vara fler. 

Vid beräkning av den sammanlagda arbetstiden skall 
semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren 
annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord 
arbetstid.

Undantag från ordinarie arbetstidsschema kan göras 
via ATL 12 § – om arbetsgivaren lämnar besked om 
ändring av ordinarie arbetstid minst två veckor eller 
tio arbetsdagar i förväg.

Av ATL 3 § framgår att parterna genom centrala 
kollektivavtal kan överenskomma om undantag och/
eller avvikelser. Förutom det som står i Allmänna 
Bestämmelser (AB) om flextid samt bilaga M gäl-
lande lärares arbetstid, har Lärarförbundet inte 
träffat några centrala överenskommelser gällande 
övertiden och dess spärregler enligt ATL. Dock med-
ger AB en möjlighet till lokal överenskommelse över 
tid gällande ATL 7 §, 2 st.
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Beräkning av övertid

Av 2:a stycket i ATL 7 § framgår att: ”Vid beräkning 
av övertid skall kompensationsledighet eller annan 
ledighet som förläggs till arbetstagarens ordinarie 
arbetstid eller jourtid likställas med fullgjord ordina-
rie arbetstid respektive jourtid.”

Det innebär, att om du har en avvikelse från ordi-
narie schema, som du sedan kompenserar med 
ett ledighetsuttag inom ordinarie arbetstid, har du 
fortfarande fullgjort din ordinarie arbetstid.

Exempel: Din ordinarie arbetstid är förlagd mellan 
08.00 – 17.00 måndag till fredag, med en timmes 
lunch. Du har föräldramöte på tisdag mellan 18.00 
– 21.00 och tar sedan kompensationsledigt på 
fredag eftermiddag från 15.00.  Då blir avvikelsen 
från ordinarie arbetstid 3 timmar, inte en timme. 
Arbetsgivaren får därmed en registrering på ditt 
200 timmars-spärrkonto för kalenderåret om 3 
timmar. Se nedan spalten ”Avvikelse från ordinarie 
arbetstid”. 

Detta beräkningssätt kan avtalas bort i ett lokalt 
kollektivavtal enligt AB 4 kap. 13§, mom.7a  – men 
det förutsätter att det medför en förbättring för 
arbetstagarparten.

Vad ska registreras?
Om du har löst in rätten till övertidersättning, 
vanligtvis mot ett lönepåslag, så är det rätten till eko-
nomisk kompensation du skrivit bort, inte reglerna i 
Arbetstidslagen.

Har du rätten kvar, ska inrapporterad övertid registre-
ras enligt AB:s regler för rätt till ersättning, men även 
summering enligt Arbetstidslagens spärrgränser.

Föreslå att arbetsgivaren gör fyra kolumner, där de 
två vänstra används av alla och samtliga fyra av de 
som har kvar rätten till övertidsersättning.

Ska Arbetstidslagen följas ligger registrerings-
ansvaret för avvikelse från ordinarie arbetstid på 
arbetsgivaren. Det ska finnas tydliga rutiner för hur 
detta sker och sedan är du som anställd skyldig att 
följa dessa. Observera att övertid ska vara beordrad i 
förväg alt. godkänd i efterhand, vilket framgår av AB 
kap 5, 20§, 1 mom. : ”En heltidsanställd arbetstagare, 
som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och 
utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, 
har rätt till kompen sation för övertidsarbete under 
förutsättning att övertidsarbete beordras på förhand. 
Endast efter godkännande av behörig överordnad 
kan kompensation utges för över tidsarbete, som 
inte kunnat beordras på förhand. Förvaltningschef 
(motsvarande) har inte rätt till kompensation för 
övertidsarbete.”

Den sista meningen om förvaltningschef har en 
koppling till Lagen om Anställningsskydd (LAS). 
Den första punkten i det första kapitlets första para-
graf anger vilka som undantas från lagen, nämligen 
”arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter 
och anställningsvillkor får anses ha företagsledande 
eller därmed jämförlig ställning”. Denna punkt kan 
omfatta förvaltningschefer, men aldrig skolledare 
neröver i chefshierarkin inom offentlig verksamhet. 
Dock kan en rektor/förskolechef inom det privata 
ha vd:s ställning, men bör då också se det i sitt avtal 
gällande lön och övriga förmåner.

→ Gör en årlig uppföljning av kolumnerna ”Avvi-
kelse från ordinarie arbetstid” och ”Uttagen 
kompensationstid”. Ingen ska ha mer än max 
200h i avvikelsekolumnen med mindre än att 
det finns dokumenterad anledning för uttag 
av extra övertid. 

→ Summera även hela skolledargruppens sam-
manlagda avvikelse och diskutera såväl inne-
håll som organisationens dimensionering.
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→ Jämför med kolumnen ”Uttagen kompensa-
tionstid” (som INTE ska dras från summan 
av avvikelse) och diskutera om ni haft rimliga 
möjligheter till erforderlig vila efter insats.

Avlöst övertidsersättning
Det är vanligt att arbetsgivare löser av rätten till 
övertidsersättning med pengar. Det förekommer 
två former för denna reglering, antingen inskrivet 
i det enskilda anställningsavtalet, eller i form av ett 
lokalt kollektivavtal. Skillnaden är att om det gjorts 
i ditt anställningsavtal, gäller det lika länge som 
avtalet, d.v.s. tills du eller arbetsgivaren bryter det. Ett 
anställningsavtal kan inte ändras i en del, utan måste 
då sägas upp i sin helhet. Det betyder att om du avlöst 
rätten till övertidsersättning i ett tillsvidareavtal (fast 
tjänst), så gäller den delen också tillsvidare tills hela 
avtalet avslutas/sägs upp. Om det däremot är reglerat 
i ett lokalt kollektivavtal kan endera parten, arbetsgiva-
ren eller arbetstagarorganisationen, säga upp avtalet 
vid behov.

Arbetsbördan för skolledare har uppmärksammats 
på flera sätt de senaste åren, till exempel i TCOs 
uppföljning av olika yrkeskategorier och rapporter 

från Arbetsmiljöverket. Det har givit en skrivning 
i löneavtalet HÖK 12, bilaga 3 ”Centrala och lokala 
protokollsanteckningar ”, ”Anteckningar till AB” 
punkt 7 och 8: 

Övertid
5. Om sådan heltidsanställd arbetstagare som avses 

i § 20 mom. 1 och som enligt bestämmelserna 
i momentet inte har rätt till kompensation för 
övertidsarbete utför annat arbete än deltagande i 
sammanträde på tid överstigande den fastställda 
arbetstiden, får arbetstagaren om så är möjligt 
ledigt från arbetet för motsvarande tid.

6. För arbetstagare som har träffat överenskommelse 
om undantag från kompensation för övertidsar-
bete bör, om förutsättningarna ändras, en översyn 
ske av lönesättningen och övertidsrätten.

Arbetsgivaren är alltså överens med Samverkansrå-
det om att efter insats behövs vila. 

Punkt 7 är ett förtydligande att det ska vara möjligt 
att eftersträva max 40 timmar per vecka.

Punkt 8 är en uppmaning till lokala parter att – om 
förutsättningarna ändras – se över formerna för 
avreglerad rätt till övertidsersättning.

Skolledares arbetstid – registrering

Datum Avvikelse från 
ordinarie arbetstid 

Uttagen
kompensa tionstid

Enkel övertid Kvalifi cerad övertid

04-okt 3 1 2
05-okt   2    

       
       
       
       
       
         
Summa        
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Åtgärder för att nå balans  
i skolledaruppdraget

Det är av största vikt att alla skolledare har ett sche-
ma för sin ordinarie arbetstid och att alla registrerar 
sina avvikelser samt möjligheter till kompensations-
uttag. Om rutiner för registrering inte finns ska 
sådana snarast begäras, med fördel via Lärarförbun-
det mot bakgrund av kraven i Arbetstidslagen. Det 
är först när statistiken kan sammanställas, som ni 
kan ha en grundad diskussion med arbetsgivaren 
om arbetets innehåll och karaktär. Om avvikelsen 
är uppenbar för några medarbetare, eller alla, ska 
åtgärder vidtas. Övertid är inte tillåtet för annat än 
tillfälliga avvikelser. Avvikelser år ut och år in är inte 
förenligt med regelsystemet och få skolledare har ett 
ansvar i sin anställning utanför LAS och Arbetstids-
lagen.

Har ni avlöst övertid är grunden oftast från arbets-
givarens sida att de vill ha kontroll på kostnads-
bilden för skolledarskapet i organisationen samt 
att det uttalat sägs att arbetsgivaren inte tycker att 
det ska förekomma övertid i mer än undantagsfall. 
Till det senare sker ofta en hänvisning till att det 
är bra om skolledaren själv reglerar sina avvikelser 
då deras arbetsinnehåll ofta förutsätter uppdrag på 
avvikande tid, d v s möten av olika slag som ofta 
hamnar på kvällstid beroende på målgruppen man 
vill nå. Många av dessa möten går att i förväg lägga 
in i en halvårsplanering och parera i samförstånd 
med närmaste chef, d v s göra ändringar av ordina-
rie schema inom ramen för 40 timmar per vecka 
enligt ATL 12 §.

Resterande avvikelser ska sedan göras i samförstånd 
med närmaste chef när de dyker upp, i enlighet med 
de rutiner ni har i er organisation för avvikelse och 
registrering.

Om nu arbetsgivaren hävdar ovanstående, att övertid 
endast ska förekomma i undantagsfall, och samtidigt 
vill leva upp till Arbetstidslagen måste rutiner 
för samt uppföljning av registrerade avvikelser 
upprättas. Kom ihåg HÖK 10 bilaga 3 punkt 6, där 

central arbetsgivarpart har skrivits under på att ”om 
förutsättningarna ändras” bör en översyn ske. Detta 
betyder att om ni får en förändring i ert ansvar, ex 
utökad verksamhet eller nytt ansvarsområde vilket 
ständigt händer ska ni ha en möjlighet att diskutera 
nuvarande avlösning. 

Avreglering i ett lokalt kollektivavtal, där samtliga 
som omfattas skrivs in, är att föredra. Det blir en 
garanti för att arbetsgivaren har tydliga ambitioner 
att skapa ett uppdrag för sina skolledare i balans 
med regelsystem och avtal. Om det inte fungerar och 
arbetsbelastningen blir för hög kan avlösningen för 
yrkesgruppen skolledare sägas upp. Kom ihåg att 
normalläget för alla arbetstagare är att det centrala 
avtalet gäller, i det här fallet övertidskompensation i 
form av AB:s regler för offentliganställda och Almega 
m fl. för de privata. 

Summering
→ Samtliga skolledare ska ha ett av arbetsgivaren 

godkänt schema för sin ordinarie arbetstid.
→ Alla har ett egenansvar för sin arbetssituation 

och att hålla närmaste chef informerad.
→ Arbetsgivaren ska ha rutiner för registrering 

av av vikelser från ordinarie arbetstid.
→ Samtliga skolledare ska registrera sina avvikel-

ser från ordinarie arbetstid.
→ Uppföljning av yrkeskategorins statistik ska 

göras varje kalenderår.

Lärarförbundet och ert lokala skyddsombud kan vidta 
åtgärder om arbetsgivaren inte följer reglerna om 
övertid. Spärrgränserna enligt Arbetstidslagen ska 
respekteras.

De nya reglerna ger skyddsombuden rätt att begära 
att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att säkerställa 
att man följer reglerna om uttag av extra övertid, 
extra mertid och nödfallsövertid. Om inte arbetsgi-
varen följer reglerna kan skyddsombudet begära att 
Arbetsmiljöverket ska pröva frågan och eventuellt 
besluta om krav mot arbetsgivaren.



Medlemsservice: 0770-33 03 03     Box 122 29, 102 26 Stockholm     lararforbundet.se
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