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Som skolledare får du ofta förtroendet att 
själv reglera din arbetstid, vilket av många kan 
upplevas som en förmån. Men kompensations-
ledighet kan i realiteten bara tas ut ”då verksam-
heten så tillåter” och ersättare får sällan tillsättas. 
Det här kan vara en av de mest avgörande orsa-
kerna till en hög arbetsbelastning i kombination 
med att jobbet i sig är gränslöst.

Många skolledare vittnar om att en normal 
arbetsvecka ligger mellan 45-50 timmar och 
ibland mer.

Redan 45 timmar riskerar att spräcka den så 
kallade spärrgränsen enligt Arbetstidslagen.  
Om vi som skolledare inte hinner med arbetet 
inom ordinarie arbetstid måste vi fråga oss: 

• Gör vi rätt saker och rätt prioriteringar? 

• Har vi rätt bemanning? 
 
Här kan du läsa om vad som gäller enligt lag 
och avtal och vad du kan göra för att få en 
hållbar arbetssituation.

”Alla ska ha rätt till ett  
långt och hälsosamt arbetsliv!”
Ur EU:s arbetstidsdirektiv.
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Vad säger lagen?
Arbetstidslagen
Arbetstidslagen (ATL) från 1982 innehåller 
bestämmelser om arbetstiden och dess omfattning. 
Den beskriver också vad som gäller för nattvila, 
veckovila och sammanhängande ledighet samt  
vad som menas med rast och paus och hur de  
ska förläggas.
 
Arbetstidslagen är anpassad till EU-reglerna i 
Arbetstidsdirektivet1 om arbetstidens förläggning. 
Målet med Arbetstidsdirektivet – som naturligtvis 
även innefattar skolledare – är tydligt: Alla ska ha 
rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv.
 
Ändringar och tillägg i Arbetstidslagen sker fort- 
löpande och den 1 juli 2014 fick vi bland annat
förtydliganden kring arbetsgivarens skyldighet att 
föra anteckningar gällande arbetstagares jourtid, 
övertid och mertid2.

Arbetstidslagen kan avtalas bort i kollektivavtal3. 
Vissa delar kräver central överenskommelse, för 
andra räcker det med lokala avtal. Dock måste 
dessa hålla sig inom ramen för EU-direktivet4. 
Kontakta Lärarförbundet om det förekommer hos 
dig och du känner osäkerhet om vad som gäller5.

Ordinarie arbetstid
Ordinarie arbetstid definieras som ”högst 40 
timmar i veckan”6 för ett heltidsarbete. Lagen 
säger att arbetstid kan vara av fyra slag: ordinarie 
arbetstid, jourtid, övertid eller mertid. Mertid 
är tid utöver deltid upp till heltid, inget annat. 
Övertid får bara utnyttjas för tillfälliga behov7. 
Det är en möjlighet att ta till när tid för planerat 
arbete, utifrån tillgängliga resurser, inte räcker 
till. Grundtanken är att övertid alltid ska kompen-
seras och varken planerad eller regelbunden 
övertid är tillåten. 

Lagen säger att arbetsgivaren ”ska föra   
anteckningar om jourtid, övertid och mertid.” 8  
Det betyder, underförstått i lagen, att alla arbets-
tagare måste ha ett schema över den ordinarie 
arbetstidens förläggning. I annat fall blir det 
omöjligt att föra anteckningar om avvikelser.
Då lagen säger att ”med övertid förstås sådan 
arbetstid som överstiger ordinarie arbetstid” 9 

innebär det att all tid som avviker från ordinarie 
schema är övertid vid heltidsarbete (och mertid 
vid deltidsarbete). 

Vid beräkning av den sammanlagda arbetstiden 
ska all ledighet från den ordinarie arbetstiden som
arbetstagaren har rätt till räknas som fullgjord 
arbetstid. Det gäller frånvaro på grund av bland 
annat sjukdom, semester, vård av barn, utbildning, 
fackligt arbete och enskilda angelägenheter. 10

Undantag från ordinarie arbetstidsschema kan 
göras via 12 § ATL – om arbetsgivaren lämnar 
besked om ändring av ordinarie arbetstid minst 
två veckor eller tio arbetsdagar i förväg. Denna 
paragraf är dispositiv, så titta i ditt centrala avtal 
om något annat gäller för dig.

1. Direktiv 2003/88/EG. 2. Arbetsmiljöverket Arbetstidslagen ATL med kommentarer Bok H026, s. 33 (https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/ 
publikationer/bocker/arbetstidslagen-medkommentarer/) 3. En dispositiv lag. 4. Arbetsmiljöverket Arbetstidslagen ATL med kommentarer Bok H026, s. 68 ff.  
5. Lärarförbundet Kontakt (dagtid 0770 -33 03 03) 6. 5 § ATL 7. Arbetsmiljöverket Arbetstidslagen ATL med kommentarer Bok H026, s. 21. 8. 11 § ATL 9. 7 § ATL.  
10. Arbetsmiljöverket Arbetstidslagen med kommentarer Bok H026, s. 22
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Arbetstidslagens gränser  
för övertid
Arbetstidslagen tar upp ”spärrgränser”, det vill 
säga en sammanlagd tid under en angiven period 
som inte får överskridas. 

• Max 200 timmar allmän övertid  
på ett kalenderår.11

• Spärrgränsen kan förskjutas med så kallad ”extra 
övertid”. 12 Den 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. Det kan 
gälla exempelvis arbetsanhopningar som varit 
omöjliga att förutse, det vill säga extraordinära 
situationer. Dessutom ska den allmänna över-
tiden om 200 timmar först ha förbrukats.

• Max 48 timmars allmän övertid under fyra 
veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

• Fyraveckorsperioderna ska läggas ut enligt ett 
fast och inte rullande system.13

• Den sammanlagda arbetstiden under varje period 
om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i 
genomsnitt, under en beräkningsperiod om högst 
fyra månader. Vid beräkningen av den samman-
lagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro, 
under tid då arbetstagaren annars skulle ha 
arbetat, likställas med fullgjord arbetstid.14 
48-timmarsmåttet kan enligt Arbetstidsdirek-
tivet inte avtalas bort.

 
Parterna kan genom centrala kollektivavtal komma 
överens om undantag och/eller avvikelser från 
Arbetstidslagen.15 Exempelvis har KFO-avtalet 
kortat ner beräkningsperioden för sammanlagd 
arbetstid till 4 veckor16 och Almega har utökat till 
6 månader. 17 Längsta tillåtna beräkningsperiod 
är 12 månader. Ett annat exempel är avtalet med 
Arbetsgivaralliansen Folkhögskola där spärr-
gränsen för allmän övertid är satt till 100 timmar, 
det vill säga snävare än vad lagen anger. 18

HÖK-avtalet för offentlig sektor har träffat några 
överenskommelser gällande övertiden och dess 
spärregler enligt Arbetstidslagen.19 Det gäller dels 
införande av flextid i Allmänna bestämmelser AB 
§ 14 och dels, efter 2020-05-01, i § 13 mom. 6 b 
”Studieledighet och kompensationsledighet anses 
inte som arbetad tid”. Därmed gäller inte 7 § 
andra stycket ATL. 

Registrera avvikelse  
från ordinarie arbetstid
Arbetsgivaren ska ha tydliga rutiner för hur er 
avvikelse från ordinarie arbetstid registreras. Det 
bör vara registrering i ett gemensamt system som 
vid behov kan följas upp. Det betyder att noteringar 
i egen skrivbordslåda inte är lämpligt.  
Enligt § 11 ATL gäller: 

”Arbetsgivare ska föra anteckningar om jourtid, 
övertid och mertid. Arbetstagarna har rätt att 
själva eller genom någon annan ta del av anteckning- 
arna. Samma rätt har fackliga organisationer som 
företräder arbetstagare på arbetsstället.”

Rättslig prövning av EU-reglerna i Arbetstidsdirek-
tivet har skapat praxis som anger att det ska vara 
ett registreringssystem som tydliggör personalens 
faktiska dagliga arbetstid. Det ska säkerställa att
veckoarbetstiden inte överskrids, samt att vilo-
reglerna efterlevs. Systemet ska vara objektivt, 
tillförlitligt och tillgängligt.20

Om du har löst in rätten till övertidsättning, 
vanligtvis mot ett lönepåslag, så är det rätten 
till ekonomisk kompensation21 du skrivit bort, 
inte reglerna i Arbetstidslagen. Därmed ska all 
avvikelse registreras för att möjliggöra uppföljning 
utifrån 8 § och 10 b § ATL. Almega har i sitt avtal 
inskrivet att avlöst rätt till övertidsersättning  
också innebär att man är ”undantagen arbetstids-
lagens bestämmelser.” 22

11 8 § ATL. 12 Ett tillägg i Arbetstidslagen från 2011, 8 a §. 13 Arbetsmiljöverket Arbetstidslagen med kommentarer Bok H026, s. 22-23. 14 10 b § ATL. 15 3 § ATL, anger 
vilka delar som är dispositiva och hur. 16 KFO-Kollektivavtal på skolor, förskolor och fritidshem § 4 mom. 1. 17 Almega Friskoleavtalet 4:4:1. 18 Arbetsgivaralliansen – 
Folkhögskola Bransch- och Löneavtal § 7 Arbetstid mom. 6 Övertid. 19 Det som står i Allmänna bestämmelser (AB) om flextid och hur studieledighet och kompensations-
ledighet ska räknas, samt bilaga M gällande lärares arbetstid. 20 Ex. EU-domstolen dom C-55/18 CCOO/Deutsche Bank. 21 Ekonomisk ersättning är given, ledighet är en 
förmån. 22 Almega Friskoleavtalet 4:7 och 4:7:1. 
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Tips! 
Föreslå att arbetsgivaren gör fyra kolumner i registreringsblanketten, där de två vänstra kolumnerna
används av alla och samtliga fyra kolumner av dem som har kvar rätten till övertidsersättning.

Överenskommelsen är sedan kopplad till ett 
semesterår i taget och kan ingås/avslutas årsvis. 
Oavsett gäller även här § 10 b ATL och därmed ska 
det finnas avvikelseregistrering. Har du rätten till 
övertidsersättning kvar, ska inrapporterad övertid 
registreras enligt ditt centrala avtals regler för 
rätt till ersättning 23, men även summering enligt 
Arbetstidslagens spärrgränser.

Arbetstidslagen ska följas och registrerings- 
ansvaret för avvikelse från ordinarie arbetstid 
ligger på arbetsgivaren 24. Det ska finnas tydliga 
rutiner för hur detta sker och sedan är du som 
anställd skyldig att följa dessa. Detta gäller all  
form av avvikelse från ordinarie arbetstid. 
Däremot gällande rätt till kompensation ska 
övertid vara beordrad i förväg eller godkänd  
i efterhand enligt ditt centrala avtal.25

Ett exempel från Allmänna bestämmelser för 
offentligt anställda:

”En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt 
detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete 
på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt 
till kompensation för övertidsarbete under förut-
sättning att övertidsarbete beordras på förhand. 

Endast efter godkännande av behörig överordnad 
kan kompensation utges för övertidsarbete, som 
inte kunnat beordras på förhand. Förvaltningschef 
(motsvarande) har inte rätt till kompensation  
för övertidsarbete.”

Den sista meningen har koppling till Lagen om 
anställningsskydd, LAS, som säger att förvalt-
ningschef eller motsvarande inte har rätt till 
kompensation för övertidsarbete. Detta gäller 
”arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter 
och anställningsvillkor får anses ha företags- 
ledande eller därmed jämförlig ställning”.26 
Det kan i vissa fall omfatta förvaltningschefer, 
men aldrig skolledare under dem inom offentlig 
verksamhet. Dock kan en rektor inom fristående 
verksamhet ha en motsvarande ställning 27, men då 
bör det också synas i anställningsavtalet gällande 
ansvar, lön och övriga förmåner.

23 För offentliganställda Allmänna bestämmelser AB, fristående Almega, KFO, Arbetsgivaralliansen m. fl. 24 11 § ATL. 25 Allmänna bestämmelser AB 5 kap. § 20, mom. 1 för 
offentligt anställda, Almega Friskoleavtalet § 4.2.1, KFO § 6 mom.3, Arbetsgivaralliansen Folkhögskola § 8 mom. 1:1 för fristående m. fl. 26 1 § p. 1 Lagen om Anställnings-
skydd, LAS. 27 Ex. Almega Friskoleavtalet 1:3. 

Avvikelse från ordinarie arbetstid

Datum Avvikelse från  
ordinarie arbetstid

Uttagen  
kompensationstid

Enkel övertid Kvalificerad övertid

Summa

02-okt  3  1  2 

05-okt  2
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28 10 b § ATL. 29 10 b § ATL och Direktiv 2003/88/EG. 30 Ex. Arbetsgivaralliansen – Folkhögskola § 7 Arbetstid mom. 6 Övertid. 31 KFO § 4 mom. 4:2,  
Almega Friskoleavtalet 4:5, Arbetsgivaralliansen – Folkhögskola § 7 Arbetstid mom. 1:2. 32 Kan finnas skrivningar i centrala avtal som möjliggör undantag.

Att tänka på vid registrering av 
din arbetstid:
• Håll reda på vilka beräkningsperioder som 

gäller dig. Arbetstidslagen anger en gräns om 
högst fyra månader28, det vill säga tre per år. 
Däremot är det inget som hindrar att ni har fler 
och kortare beräkningsperioder. Det kan också 
förekomma längre perioder, överenskomna i ditt 
centrala avtal, då lagen i denna del är dispositiv. 
Viktigt i sammanhanget är att den sammanlagda 
arbetstiden under varje period om sju dagar får 
uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under 
en beräkningsperiod. Detta kan inte förhandlas 
bort29.

• Gör en årlig uppföljning av kolumnerna ”Av- 
vikelse från ordinarie arbetstid” och ”Uttagen-
kompensationstid”. Ingen ska ha mer än max 
200 timmar i avvikelsekolumnen med mindre 
att det finns dokumenterad anledning för uttag 
av extra övertid, enligt Arbetstidslagen. Det 
finns centrala avtal med snävare gränser och  
då är det dessa som gäller.30

• Summera även hela skolledargruppens 
sammanlagda avvikelse och diskutera såväl 
innehåll som organisationens dimensionering.

• Jämför med kolumnen ”Uttagen kompensa- 
tionstid” och diskutera om ni haft rimliga 
möjligheter till erforderlig vila efter insats. 

Om arbetsgivaren inom offentlig verksamhet 
uttrycker att man är mån om skolledarnas arbets-
miljö och ni har ständiga tidsavvikelser, föreslå 
då ett lokalt kollektivavtal där ni återgår till 7 § 
andra stycket ATL, dvs kompensationsledighet ska 
räknas som arbetad tid. Fristående verksamheter 
kopplade till Almegas och KFO:s eller Arbetsgivar- 
alliansens avtal har Arbetstidslagens lydelse kvar, 
men kan ändra på den via ett lokalt avtal.31 Denna 
skrivning i Arbetstidslagen tar hänsyn till att 
frånvaro ger merarbete, då ”snön faller även när

du inte är på arbetsplatsen och du får skotta flerfalt 
när du kommer åter”. Dessutom tydliggör ATL med
denna paragraf att lagens intention med en spärr- 
gräns om 200 timmar gäller summering av av- 
vikelse från ramen för ordinarie arbetstid, vilket i 
sig anses vara en belastning om den är oplanerad 
och inte på förhand justerad inom ramen för dina 
40 timmar. Många anser det logiskt att kompensa-
tionstid ska dras från övertidsdelen innan registre-
ring. Men det leder till att gränsen om 200 timmar 
kan markant skjutas uppåt och därmed skapa 
ohälsa i sig, då gränsen för och möjligheten till att 
kontrollera din egen fritid blir klart mer begränsad.

Avlöst rätt till övertidsersättning
Det är vanligt att arbetsgivare reglerar rätten 
till övertidsersättning med pengar. Antingen 
inskrivet i det enskilda anställningsavtalet, eller 
i form av ett lokalt kollektivavtal. Skillnaden är 
att om det gjorts i ditt anställningsavtal, gäller 
avlösningen lika länge som avtalet, det vill säga 
tills du eller arbetsgivaren bryter eller säger upp 
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.32 Om det däremot är reglerat i ett lokalt 
kollektivavtal kan endera parten, arbetsgivaren 
eller arbetstagarorganisationen, säga upp avtalet 
vid behov.

Arbetsbördan för skolledare har uppmärksam-
mats på flera sätt de senaste åren, till exempel i 
TCO:s uppföljning av olika yrkeskategorier och 
rapporter från Arbetsmiljöverket.



8

Återta normalläget  
av rätt till övertidsersättning
Offentlig verksamhet:
I Allmänna bestämmelser § 20 mom. 8 står det: 
”Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan 
träffa kollektivavtal om undantag från rätt till 
kompensation för övertidsarbete. Med arbets-
tagare som får fast kontant lön kan arbetsgivare 
träffa överenskommelse om att arbetstagaren inte 
ska ha rätt till kompensation för övertidsarbete. 
I samband med sådan överenskommelse ska 
arbetsgivaren tydliggöra vilka grunder överens-
kommelsen bygger på. Om förutsättningarna 
ändras bör en översyn ske av lönesättningen och 
övertidsrätten. Arbetsgivare och arbetstagare kan 
även träffa överenskommelse om avvikelse från 
mom. 4 andra stycket avseende ersättning för 
övertidsarbete i form av ledighet.”

Det betyder att det finns all anledning att se över 
när och hur ni överenskommit om borttagen rätt 
till övertidsersättning. Om ni exempelvis fått 
utökat ansvarsområde, gjort en omorganisation, 
det tillkommit nya uppgifter bör ni tillsammans 
med arbetsgivaren se över om det fortfarande är 
motiverat att inte följa Allmänna bestämmelsers 
faktiska reglering gällande övertidskompensation. 
Därmed ska arbetsgivaren tydliggöra sina grunder 
för beslutet att vilja ha borttagen rätt till övertids-
ersättning. Ni kan även träffa överenskommelse 
om avvikelse från rätten till ekonomisk ersättning 
och istället bli garanterade ledighet, men inom 
ramen för en maxgräns om 200 sparade timmar. 33

Det finns också skrivningar i ditt branschavtal 
HÖK 18: Bilaga 3 ”Centrala och lokala protokolls-
anteckningar ”, ”Anteckningar till AB” punkt 5 
och 6: Punkt 5. ”Om sådan heltidsanställd arbets-
tagare 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.”

Punkt 6. ”För arbetstagare som har träffat över-
enskommelse om undantag från kompensation 
för övertidsarbete bör, om förutsättningarna 
ändras, en översyn ske av lönesättningen och 
övertidsrätten.” 
 
Arbetsgivaren är alltså överens med Lärarnas 
Samverkansråd om att efter en arbetsinsats 
behövs det vila. Punkt 5 är ett förtydligande 
att det ska vara möjligt att eftersträva max 40 
timmar per vecka. Punkt 6 är en uppmaning till 
lokala parter att – om förutsättningarna ändras – 
se över formerna för avreglerad rätt till övertids-
ersättning vilket numera också är tydliggjort i det 
centrala avtalet Allmänna bestämmelser.

Kom ihåg att i utgångsläget, det vill säga normal-
fallet, gäller bestämmelserna i Arbetstidslagen 
och överenskommelserna i det centrala avtalet 
Allmänna bestämmelser AB om kompensation för 
övertidsarbete enligt § 20 mom. 2 och mom. 4.

Fristående verksamhet:
KFO har i sitt avtal inskrivet i § 6 mom. 2, 
Undantag från rätt till övertidsersättning att 
” Sådan överenskommelse kan omprövas om 
förutsättningarna väsentligt har förändrats.”
Vidare § 6 mom. 6 Inarbetning av tid ”Efter 
överenskommelse mellan arbetsgivare och 
arbetstagare kan inarbetning av arbetstid ske. 
Kompensationsledighet erhålls då med en timme 
för varje arbetad hel timme.”

33 Allmänna bestämmelser AB § 20 mom. 4 och 8.
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Det finns dessutom i § 4 mom. 1 en väldigt 
flexibel skrivning ”Arbetsgivaren och den enskilde 
medarbetaren får träffa överenskommelse om 
annan reglering av arbetstiden än vad som följer 
av första stycket”. Första stycket tydliggör vad 
som gäller för ordinarie arbetstid.

Därmed öppnas flera möjligheter att överens-
komma med arbetsgivaren om andra varianter 
som exempelvis att arbeta in tid, kompensations-
ledighet med timme mot timme, spara tid för 
längre sammanhängande ledighet med mera.
Almega Friskoleavtalet har i 4:7:1 Undantag 
från särskild kompensation för övertidsarbete, 
tydliggjort att ”Om inte annat avtalats gäller 
en sådan överenskommelse för ett semesterår i 
taget. Den part som vill att överenskommelsen 
ska upphöra ska underrätta den andra parten 
senast två månader innan semesteråret löper 
ut.” Därmed finns i avtalet en uttryckt möjlighet 
att vid behov återgå till normalläget med rätt till 
övertidsersättning under förutsättning att annat 
inte skrivits in från början i din avlösning av 
övertidsersättningsrätten. Arbetsgivaralliansen 
och avtalet för Folkhögskolor § 8 mom. 2:1 skriver 

”Arbetsgivare och arbetstagare kan träffa enskild 
överenskommelse om annan kompensation för 
övertidsarbete, till exempel genom högre lön, 
ett fast lönetillägg och/eller fem dagars extra 
semester. För medlem i Lärarförbundet, SFHL34 
och Lärarnas Riksförbund ingås uppgörelserna 
för ett år (12 månader) i sänder.” Det innebär 
att om du som skolledare tillhör Lärarförbundet 
Skolledare gäller överenskommelsen ett år i 
taget och vid ett eventuellt avslut återgår du till 
normalläget med rätt till övertidskompensation.

Oreglerad arbetstid  
och flexibel arbetstid
Många skolledare har idag skrivit bort sin rätt till 
övertidsersättning och kan då mötas av uttrycket 
”du har ju oreglerad arbetstid”. Sanningen är 
den att ingen skolledare, förutom möjligen 
någon förvaltningschef inom det offentliga och 
delägare samt koncernchefer inom fristående, har 
”oreglerad arbetstid”. Undantag anges i arbets-
tidslagen35 men inget av dessa är aktuella för 
skolledare, förutom möjligen för de angivna som 
kan jämföras med en arbetsgivares ställning.

34 SFHL är numera en del av Lärarförbundet. 35 2 § ATL.
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”Om arbetsgivaren 
hävdar att övertid 
endast ska förekomma 
i undantagsfall, och 
samtidigt vill leva upp till 
Arbetstidslagen, måste 
det tas fram rutiner 
för och uppföljning av 
registrerade avvikelser.” 
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Arbetstidslagens regler för högsta tillåtna 
arbetstid kvarstår och därmed ramen om högst 
40 timmar i veckan36 samt gränserna för tillåten 
övertid37. Flexibel arbetstid38 regleras för offent-
liganställda i det centrala avtalet Allmänna 
bestämmelser AB. Arbetsgivaren kan efter 
överläggning ensidigt besluta om införande av
flextid och vilka som ska omfattas. Däremot ska 
formalia förhandlas och överenskommas i ett 
lokalt kollektivavtal.39 Normaltid ska anges och är 
för skolledare vanligtvis 08.00 – 17.00 inklusive 
raster och lunch. Rimlig flextid är +/- 2 timmar 
före och efter normaltiden. En klar fördel med 
flextid är att det kräver tydliga registrerings- och 
uppföljningsrutiner.

Införande av flextid, liksom förändring av befintligt 
flextidsystem ska inom fristående verksamhet 
föregås av en primärförhandling enligt 11 § MBL.40 
Viktigt är att i förhandlingen dokumentera syftet 
med och ramarna för flextiden.

Flextidsystem och övertidshantering parallellt 
kan leda till att gränserna suddas ut mellan vad 
som faktiskt är vad. Ofta skapas en lokal praxis 
om mer flex och mindre övertid. Det kan i sig 
uppfattas som om medarbetaren har så stort 
inflytande över sin arbetstid som tanken är i 
förhållande till verksamhetens krav och behov, 
men ofta medför det lägre ersättning i pengar 
och/eller ledig tid.

Hur ska du få balans?
Alla skolledare ska ha ett schema för sin ordinarie 
arbetstid och registrera sina avvikelser samt 
möjligheter till kompensationsuttag. Om rutiner 
för registrering inte finns ska sådana snarast 
begäras. Lärarförbundet kan hjälpa till med detta 
och hänvisa till kraven i Arbetstidslagen. Först 
när statistiken kan sammanställas, går det att 
ha en diskussion med arbetsgivaren om arbetets 
innehåll och karaktär. Om avvikelsen är
uppenbar för några eller alla medarbetare ska 

åtgärder vidtas. Övertid är inte tillåtet för annat 
än tillfälliga avvikelser. Avvikelser år ut och år  
in är inte förenligt med regelsystemet och mycket 
få skolledare har ett ansvar i sin anställning som 
inte omfattas av Lagen om anställningsskydd  
och Arbetstidslagen.

Om ni har avlöst rätt till övertidsersättning 
handlar det oftast om att arbetsgivaren vill ha 
kontroll på kostnadsbilden för skolledarskapet 
i organisationen samt inte anser att det ska 
förekomma övertid i mer än undantagsfall. Ofta 
hänvisas det till att skolledarna som chefer själva 
bör kunna reglera sina avvikelser eftersom en del 
uppdrag och möten måste utföras på kvällstid. 
Många av dessa möten skulle dock vara möjliga 
att lägga in i en halvårsplanering tillsammans 
med närmaste chef, genom att i god tid före göra
ändringar av ordinarie schema inom ramen för 
40 timmar per vecka.41

Övriga avvikelser kan sedan göras i samförstånd 
med närmaste chef när de dyker upp, i enlighet 
med era rutiner. Målet ska vara att det råder 
balans mellan krav och förutsättningar och 
därmed ska arbetsuppgifterna rymmas inom 
ramen för 40 timmar per vecka.

Avtalet är en garanti
Om arbetsgivaren hävdar att övertid endast 
ska förekomma i undantagsfall, och samtidigt 
vill leva upp till Arbetstidslagen, måste det tas 
fram rutiner för och uppföljning av registrerade 
avvikelser. Om ni inom offentlig verksamhet 
får nya arbetsuppgifter eller om det införs en 
ny organisation finns det all anledning att ni, 
utifrån Allmänna bestämmelser § 20 mom. 8, 
begär en översyn av övertidsrätten och grunden 
till densamma. Detsamma gäller KFO utifrån § 6 
mom. 2. Almega Friskoleavtalet och Arbets- 
givaralliansen Folkhögskola har möjligheten  
till förändring årsvis befintligt i sina avtal.

36 5 § ATL. 37 8, 8 a,10 b §§ ATL. 38 AB 4 kap. § 14. 39 AB 4 kap. § 14 mom. 1. 40 11 § Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL. 41 12 § ATL.
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Avreglering av rätten till övertidsersättning i 
ett lokalt kollektivavtal, där samtliga skolledare 
som omfattas skrivs in, är att föredra. Det blir en 
garanti för att arbetsgivaren har tydliga ambitioner 
att leva upp till ett skolledaruppdrag där balans 
råder mellan krav och förutsättningar. Om det 
inte fungerar och arbetsbelastningen blir för hög 
kan avtalet sägas upp och återgång sker till det 
centrala avtalets regler för övertidsersättning.

Kom ihåg att normalläget för alla arbetstagare är 
att det centrala avtalets regler för rätt till över-
tidskompensation gäller. Allt annat är undantag.

Sammanfattning:
• 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 
avvikelser från ordinarie arbetstid.

• Samtliga skolledare ska registrera sina  
avvikelser från ordinarie arbetstid.

• Uppföljning av statistiken för yrkeskategorin 
ska göras minst en gång per kalenderår.

Lärarförbundet och ert lokala skyddsombud 
kan vidta åtgärder om arbetsgivaren inte följer 
reglerna om övertid.42 Gränserna enligt Arbets-
tidslagen ska respekteras.

Passeras gränsen om 200 timmar för allmän 
övertid har Lärarförbundet och/eller skydds-
ombuden43 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 arbetsgivaren följer 
reglerna kan skyddsombudet begära att Arbets-
miljöverket ska pröva frågan vilket kan leda till 
krav mot arbetsgivaren.

42 Du kan också ringa till Lärarförbundet Kontakt (dagtid 0770 -33 03 03). 43 Skyddsombud har bara rätt att begära åtgärder enligt 19a § arbetstidslagen om arbetstids-
lagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Om reglerna har ersatts av kollektivavtal är det istället de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet 
följs, varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då.

”Alla har ett egenansvar för sin  
  arbetssituation och att hålla  
  närmaste chef informerad.”
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Till sist:
Skolledaruppdraget är ett utmanande och 
stimulerande jobb och också ett av samhällets 
viktigaste. Kraven är många såsom verksamhets-
resultat, personalansvar, ekonomi, lokalansvar, 
lönesättning och rekrytering.  Härtill kommer 
också det faktum att många chefer inom förskola 
och skola har stora organisationer. Som chefer 
har ni också regelbundna chefsmöten där det 
mesta inom ert ansvarsområde avhandlas men 
sällan er egen arbetssituation ur ett arbetsmiljö-
perspektiv. 

Skolledaren som anställd har samma rättighet 
till arbetsplatsträffar, APT, eller motsvarande som 
övriga medarbetare. APT ska vara ett struktu-
rerat forum för era frågor och en möjlighet att 
förekomma/lämna synpunkter på arbetsgivarens 
kommande beslut rörande era ansvarsområden. 
Allt i syfte om att gemensamt skapa en positiv 
arbetsmiljö med balans mellan krav, förvänt-
ningar och förutsättningar.

Det är också av största vikt att du tar egenansvar 
över din arbetssituation och är ärlig mot dig själv. 
Chefskap innebär ofta att du upplever dig vara din 
verksamhets ”sista utpost”. Därmed är det lätt att 
bara köra på. 

Var vaksam på vissa varningssignaler! 

• Tar du pauser där du för en stund slappnar av?

• Har du rast på dina raster? 

• Tar du tillräckligt lång lunch i en avspänd,  
för dig trivsam miljö? 

• Håller du helgerna fredade från allt som  
har med arbetet att göra? 

• Har du semester från jobbet när du  
har semester?

Återhämtning är av yttersta vikt om du ska hålla 
över tid och må bra. Forskning visar dessutom att
ledarskapet är avgörande för en organisations 
verksamhet och resultat och om du inte mår bra 
finns stor risk att det spiller över på dina med- 
arbetare. Våga ha en tydlig gränssättning mellan 
arbete och fritid.44 Dra dig inte för att tillsammans 
med dina skolledarkollegor diskutera fram 
lösningar på gemensamma problem, exempelvis 
hur ni löser rekryteringar under semesterperioder 
så att de som är lediga kan vara lediga. Stötta 
varandra i strävan att nå balans mellan krav och 
resurser. Diskutera förväntningar och förutsätt-
ningarna därför, med fördel i APT.

Verksamheterna mår bra av kontinuitet i 
ledarskapet och i detta sammanhang är du som 
skolledare en avgörande faktor. Att ”Alla ska ha 
rätt till ett långt och hälsosamt arbetsliv” gäller 
även för dig.

44 Se Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Gäller även dig som skolledare. Se även https://osakollen.suntarbetsliv.se/
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Lärarförbundet Kontakt: 0770-33 03 03        Box 122 29, 102 26 Stockholm        lararforbundet.se/skolledare


