
Centrala protokollsanteckningar 

Anteckningar till AB 

Arbetstid 

Ärende från EU-kommissionen om arbetstider 

Parterna har enats om ändringar och tillägg i HÖK, bilagan AB, § 13. 
Förändringarna gäller fr o m 2023-10-01. 

Mot bakgrund av ovan enas parterna om att gemensamt följa erfarenheter från 
implementering och tillämpning av de förändrade arbetstidsbestämmelserna 
inom avtalsområdet. Parterna ska vidare ge samordnat stöd och rådgivning till 
lokala parter. Parterna ska också se över behov av konsekvensändringar i 
avtalets övriga bilagor. 

Arbetstidsråd 

Parterna är överens om att möjligheterna att klara kompetensförsörjningen är en 
av välfärdens största utmaningar. Flera olika åtgärder behövs för att klara 
kompetensförsörjningen. En viktig åtgärd är att åstadkomma en 
verksamhetsanpassad och hälsosam arbetstidsförläggning. Det är en 
förutsättning för att kunna främja heltidsarbete och stödja ett långt, utvecklande 
och hållbart arbetsliv. 

Mot bakgrund av ovan enas parterna om att inrätta ett gemensamt 
Arbetstidsråd. Det ska bestå av sex representanter, varav fyra från 
arbetstagarorganisationerna och två från arbetsgivarorganisationerna 
SKR/Sobona. Fokus för rådet är arbetstidsfrågor i dygnet-runt-
verksamhet inom kommun- och regionsektorn.  

  



Rådet ska: 

- fortlöpande dela erfarenheter från implementering av förändrade 
arbetstidsbestämmelser och tillämpning av avtalens 
arbetstidsbestämmelser mellan olika avtalsområden. 

- vid behov ta fram och sprida gemensam information och rådgivning om 
avtalens arbetstidsbestämmelser. 

- följa upp förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning samt 
identifiera om behov finns av övergripande stöd och råd i 
förläggningsfrågor. 

- stödja forskning om effekter av arbetstidsförläggning, som både har ett 
verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. 

Lokal part kan påkalla central partsgemensam konsultation i syfte att få stöd i 
frågor rörande tillämpning av dygnsviloreglerna i AB. 

Arbetstidsrådet ska också utse en nämnd, som på begäran av centrala parter eller 
av Arbetstidsrådet, prövar övergripande och principiella frågor och tolkningar av 
de förändrade arbetstidsbestämmelser som gäller i HÖK, bilagan AB, § 13 fr o 
m 2023-10-01. Arbetstidsrådet ska eftersträva enighet om när prövning ska 
begäras av nämnden. Prövning i nämnden kan dock också begäras av rådets 
respektive parter. 

 

Anteckningar till AB 

Arbetstid 

Nämnd arbetstid 

En nämnd ska utses av Arbetstidsrådet. Nämnden ska bestå av fem ledamöter, 
av vilka SKR/Sobona utser två, centrala arbetstagarorganisationer två och 
nämnda parter gemensamt en, tillika ordförande. 

Nämnden prövar på begäran av centrala parter eller av Arbetstidsrådet, 
övergripande och principiella frågor och tolkningar av de förändrade 
arbetstidsbestämmelser som gäller i HÖK, bilagan AB, § 13 fr om 2023-
10-01. Efter prövning lämnar nämnden sin rekommendation. 


