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Ledighet
Utöver semester finns det andra ledigheter, som också söks i Primula.

Ledighetsorsak

Avdrag, antal dagar m.m.

Tjänstgöring i totalförsvaret

Helt avdrag när du får dagpenning. I vissa fall får
en del av lönen behållas.

Studier

Normalt helt avdrag. Om arbetsgivaren tycker att
studierna är viktiga för verksamheten får hela eller
delar av lönen behållas.

Offentligt uppdrag

Helt avdrag.

Fackligt uppdrag

Inget avdrag för verksamhet i egenskap av facklig
förtroendeman. Visst annat fackligt arbete, inget
avdrag högst 10 dagar per kalenderår. Helt avdrag
i övrigt.

Närståendevård

Helt avdrag när du får närståendepenning från
Försäkringskassan.

Enskild angelägenhet

Helt avdrag enligt särskild prövning.

Ledighet för annan anställning gäller endast tillsvidareanställda
Den som har en tillsvidareanställning beviljas ledighet, dock längst två år, för att ha en
annan anställning som omfattas av Villkorsavtalet för bestämd tid eller tillsvidare längst till en
viss tidpunkt. Detta under förutsättning att arbetstagaren innehaft tillsvidareanställning hos
den arbetsgivare från vilken denne begär ledigheten under i vart fall de närmaste 12
månaderna före den dag ledigheten inleds.
En arbetstagare som varit ledig enligt denna regel ska, för att återigen ha rätt att vara ledig
enligt bestämmelsen, återgå till anställning hos den arbetsgivare från vilken man har varit
tjänstledig i minst 12 månader. Detta gäller dock inte om den tidsbegränsade anställningen,
utan avbrott, förnyas hos samma arbetsgivare.
För ledighet vid utlandstjänstgöring m.m. gäller särskilda bestämmelser (F 1994:978).
Ledighet för annan anställning gäller EJ anställda med tidsbegränsning.
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Förtydligande av Ledighet med lön enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal- 9 kap
Ledighet med bibehållen lön kan beviljas för läkarbesök som inte kan förläggas under ledig
tid och även för tandläkarbesök vid akuta besvär eller behandlingar på remiss av
läkare eller tandläkare som inte kan förläggas under ledig tid.
Ledighet med lön kan alltså beviljas för akuta tandläkarbesök inte för vanliga
undersökningar eller planerade behandlingar.
Ledighet med lön kan även beviljas för besök hos företagshälsovård, öppenvård
eller mödravårdscentral samt för blodgivning.
Arbetsgivaren kan bevilja ledighet med lön i nedanstående fall:


Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvsskifte inom
egen familj eller närmaste släktkrets (t ex föräldrar/svärföräldrar).
Med allvarligare sjukdomsfall menas när det är risk att någon avlider.
T ex vid begravning kan man bevilja för begravningsdagen och max två dagar för
resa. Ledigt för resa beviljas endast om det behövs, dvs om det är så långt att resa
att övernattning krävs. Totalt beviljas max 10 kalenderdagar/år. Om man är ledig del
av dag så räknas det som en hel dag.



Flyttning i annat fall än då flyttersättning ges.
Beviljas för en arbetsdag.



Fackligt förtroendemannauppdrag
Högst tio arbetsdagar per kalender år och endast för centralt fackligt aktiva. OBS!
Bestämmelsen gäller inte vid ledighet enligt lagen om facklig förtroendemans
ställning på arbetsplatsen och avtalet om fackliga förtroendemän.



Egen examen och tentamen.
Högst fem arbetsdagar per kalenderår.
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