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Nationaldagen 2015
År 2005 ersatte nationaldagen annan dag pingst som allmän helgdag. Det
gjordes då vissa justeringar i våra kollektivavtal gällande den situation då
nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. I år kommer nationaldagen att
infalla på en lördag.
Vi går här igenom vilka arbetstidsregler som vi behöver uppmärksamma inför
årets nationaldag. Eventuella ersättningsbestämmelser (ob-ersättningar m.m.)
kopplade till arbete på nationaldagen eller allmän helgdag hittar ni i respektive
kollektivavtal.

Tjänstemannaavtalet
Det år som nationaldagen (den 6 juni) infaller på en lördag eller söndag anger kollektivavtalet
att tjänstemän ska få en annan ledig dag utan löneavdrag, punkt 9.1. Vilken dag som ska vara
ledig bestäms i en lokal överenskommelse. I år infaller nationaldagen på en lördag och
tjänstemännen ska därför kompenseras med en extra ledig dag.

Livsmedelsavtalet och övriga avtal med Livs
Vid 2007 års avtalsförhandlingar tog parterna hänsyn till beslutet att göra nationaldagen till
allmän helgdag, på så sätt att avsättningen till arbetstidskontot höjdes. Även om det inte
direkt framgår av texten är de arbetstagare som omfattas av kollektivavtalen med Livsmedelsarbetareförbundet således kompenserade genom en högre avsättning till arbetstidskontot.
Nationaldagen hanteras enligt helglönereglerna som alla andra allmänna helgdagar.
Notera dock att helgersättningsreglerna i avtalet för Kafferosterier och Kryddfabriker endast
omfattar helgdagar som infaller på vardagar (således inte på lördagar och söndagar) vilket gör
att de inte blir tillämpliga för årets nationaldag.
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Avtal med Handelsanställdas förbund
Ostföretag, Äggförsäljningsfirmor
År då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska arbetstiden reduceras med åtta
timmar. För dessa timmar utges ersättning motsvarande helglön (enligt punkt 7 i respektive
avtal). Reducering sker genom helledig dag om inte lokal överenskommelse träffats om
annat. Den lediga tiden ska läggas ut under maj eller juni månad samma år. Arbetstagare
med veckolön eller lön för längre tidsenhet erhåller en ledig dag utan löneavdrag. Vissa
avvikelser kan göras efter lokal överenskommelse med facket.

Lagerpersonal vid glassföretag, filial- och depålager samt direktsäljare
Vecka då nationaldagen infaller en lördag eller söndag ska arbetstiden reduceras med åtta
timmar. För dessa timmar utges ersättning motsvarande helglön (enligt punkt 7 i avtalet).
Reducering sker genom helledig dag om inte lokal överenskommelse träffats om annat.
Arbetstagare med veckolön eller lön för längre tidsenhet erhåller en ledig dag utan
löneavdrag.

Butiksavtalet
För Butiksavtalet gäller de allmänna reglerna för helgdag som infaller på annan dag än
söndag och det innebär att veckoarbetstiden då ska minskas med åtta timmar för varje sådan
dag. Så blir fallet i år då nationaldagen infaller på en lördag.

Serveringsavtalet med
Hotell- och Restaurangfacket
Enligt Serveringsavtalet gäller reglerna i punkt 10 om Helglön och extra ledighetsdagar vid
helgarbete. Om arbetstid bortfaller pga. att helgdagen (nationaldagen) infaller är den
anställde berättigad till ersättning för det antal timmar som bortfaller, om övriga förutsättningar
enligt avtalet är uppfyllda. Efter två månaders anställning erhåller anställd en betald ledig
dag för varje helgdag infallande måndag-lördag (samt för nationaldagen även när den infaller
på en söndag) om arbete har utförts på helgdagen eller om ordinarie ledighetsdag infaller på
helgdagen.
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Samtliga cirkulär finns på vår hemsida livsmedelsforetagen.se.
Det finns möjlighet att få våra cirkulär i arbetsgivarfrågor snabbare via e-post.
Maila till medlem@li.se och meddela att du vill få del av cirkulären via mail och ange till vilken
mailadress.
Med vänlig hälsning
LIVSMEDELSFÖRETAGEN

Anna Nordin
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