Bilaga L
till AB

Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och
tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning
De centrala parterna förutsätter att arbetsgivaren klargör grunder och villkor för
verksamheten innan den påbörjas.

1. Överenskommelse om avvikelse
Lokal överenskommelse kan träffas avseende anställningsvillkor vid tillfälligt
utflyttad verksamhet och lägerverksamhet.
De centrala parterna är ense om att lokala avtal gäller tills överenskommelse
träffas om annat.

2. Tillfälligt utflyttad verksamhet
Med tillfälligt utflyttad verksamhet avses enbart sådan rehabilitering och/eller
rekreation genom resor och/eller aktiviteter inom äldre- och handikappomsorg,
psykiatri och omsorgsverksamhet där verksamheten förutsätter en total förläggning av antingen arbetstid eller kombination av arbetstid och jour/beredskap.

3. Lägerverksamhet
a) Med lägerverksamhet avses aktiviteter och resor inom förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg, skola och dagcentralverksamhet för äldre och funktionshindrade.

fr.o.m.
2017

b) För varje dygn under vilket
övernattning ägt rum får arbetstagare
ersättning med i ett för allt
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I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen.
Vid lägerverksamhet och liknande gäller inte §§ 20, 22 och vad avser § 21 tid
utöver normalt arbetstidsschema.
För fullgjort aktivt arbete utöver ordinarie arbetstid utges tidskompensation
timme för timme.
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Kommentar till bilaga L Särskilda bestämmelser för
lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet
Förutsättningar
Arbetsgivaren ska klargöra vilka förutsättningar och villkor som gäller för
arbetstagare vid tillfälligt utflyttad verksamhet och lägerverksamhet innan verksamheten påbörjas. Exempel på sådant som ska klargöras är bland annat arbetstidens förläggning, vilken ersättning som ska utges och vad arbetstagaren har för
ansvar. Undantag från denna princip kan enbart ske om arbetsgivaren har
särskilda skäl för det.
Reglerna om arbetstid i Allmänna bestämmelser (AB) och arbetstidslagen
(ATL) samt arbetsmiljölagens (AML) regler gäller under vistelsen. Vidare bör
en plan finnas för oförutsedda händelser.
Överenskommelse om avvikelse
1. Lokal överenskommelse kan träffas avseende anställningsvillkor vid tillfälligt utflyttad verksamhet. Om inte detta görs gäller AB.
Vid lägerverksamhet gäller villkoren i bilaga L. Det är fullt möjligt för arbetsgivaren och arbetstagarorganisation att träffa lokalt kollektivavtal avseende
andra anställningsvillkor under lägerverksamhet.
Tillfälligt utflyttad verksamhet
2. Villkoren avseende tillfälligt utflyttad verksamhet tillämpas vid rehabilitering och/eller rekreation genom resor och/eller aktiviteter inom företrädesvis
äldre- och handikappomsorg och psykiatri eller överhuvudtaget sådan verksamhet som fordrar en total förläggning av arbetstid under den utflyttade tiden, vare
sig det är arbetstid eller en kombination av arbetstid och jour eller beredskap.
Verksamheten bedrivs på samma sätt som vanligt men är tillfälligt utflyttad till
annan plats. Observera att beloppen som gäller vid lägerverksamhet inte tillämpas vid tillfälligt utflyttad verksamhet. Villkoren i Allmänna bestämmelser
gäller om inte lokal överenskommelse har träffats om att andra villkor ska gälla.
Tillfälligt utflyttad verksamhet kan även förläggas utomlands.
Under tid för tillfälligt utflyttad verksamhet utges även traktamente. Traktamente är ingen löneförmån utan avser att täcka eventuella merkostnader som
arbetstagaren kan ha haft under lägerverksamheten.
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Lägerverksamhet
3. Villkoren avseende lägerverksamhet tillämpas vid aktiviteter och resor inom
företrädesvis barnomsorg, skola, fritidsverksamhet och dagcentralverksamhet
för äldre och funktionshindrande. Lägerverksamhet kan även förläggas utomlands.
För fullgjort aktivt arbete utöver ordinarie arbetstid utges tidskompensation
timme för timme. Utöver tidskompensation utges ersättning enligt 3 b) med ett
belopp för varje tjänstgöringsdygn. Beloppet innefattar ob-ersättning samt
ersättning för jour och beredskap. I ersättningen ingår även semesterlön och
semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen (SemL).
Under tid för lägerverksamhet utges även traktamente. Traktamente är ingen
löneförmån utan avser att täcka eventuella merkostnader som arbetstagaren kan
ha haft under lägerverksamheten.
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