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Lokalt avtal gällande nattersättning vid 13 timmars 

nattarbetsskift för personal i periodarbete vid boendeenheter 

 

1 §  Genom detta lokala avtal har parterna överenskommit om avvikelse från Allmänt kommunalt 

tjänste- och arbetskollektivavtal Kap. III, 19 § 2 mom. nattersättning i periodarbete, vid 

Kommunernas socialtjänsts boendeenheter: Blåbärsstigen, Havsgatan, Lotsgatan, Maskrosen, 

Solkulla kortishem, Svegränd, Södragatan, Tistelgränd, Åkersvängen. Definition av nattarbete är 

arbete som utförs kl. 21.00 - 07.00 enligt AKTA 2020–2021. 

 

 2 § Personal i periodarbete som arbetar i nattskift mellan kl. 21.00-07.00 ges möjlighet att sova/vila 

på arbetsplatsen mellan kl. 00.30-05.30 alternativs 01.00-06.00. De anställda erhåller lön under 

sov-/vilotiden. Om aktiva arbetsinsatser krävs/utförs under sov-/vilotiden erläggs nattersättning 

enligt krysslista.  

 

Ersättning för nattarbete ges enlig följande: 

kl. 21.00 – 00.30 alt. 21.00 - 01.00  3,5 h/4 h 40 % nattersättning 

kl. 00.30 – 05.30 alt. 01.00 – 06.00  40 % nattersättning vid varje aktiv 

                                                                                        arbetsinsats enligt krysslista. 

kl. 05.30 - 07.00 alt. 06.00 -07.00  1,5 h/1 h 40 % nattersättning 

 

3 §  Arbetsgivaren ansvarar för klienternas säkerhet och hälsa vid oförutsedda händelser under 

sov/vilotiden mellan kl. 00.30 - 05.30/01.00-06.00. 

 

4 § Avtalet gäller tillsvidare, såvida inte avtalsparterna underrättats om att förutsättningarna för 

sovande/vilande vak förändrats pga klientrelaterade förändringar, så att arbetslistor behöver 

ändras till aktivt arbete, tillfälligt eller för en längre tid för någon av de i 1 § omnämna 

enheterna.   

 

5 § Arbetsgivaren ansvarar för att nattpersonalen anvisas ett avskilt utrymme för sov/vilotiden.   

 

6 §  Avtalet gäller inte för studerande som gör sin studiepraktik. 

 

7 § Avtalet gäller tillsvidare från och med den xx.xx.2022. Avtalet kan sägas upp att upphöra efter 

tre månader, vartefter bestämmelserna i det riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalets 

ska iakttas. 
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Mariehamn den xx.xx.2022 

 

 

Kommunernas socialtjänst k.f.  Akava-Åland r.f. 

 

_______________________________________ _________________________________________ 

Katarina Dahlman  

Förbundsdirektör   FOA-Å rf 

 

    _________________________________________

     

TCÅ r.f. 

 

_________________________________________ 
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Individuellt avtal gällande nattersättning vid 13 timmars 

nattarbetsskift för personal i periodarbete inom boendeenheter 

 
Lokalt avtal tillämpas inom Boendeenheten:  ____________________________________________ 

 
1.  Avtalsparter: Kommunernas socialtjänst k.f. och  ____________________________________     

                  (den anställda) 

 

2.  Ersättning för nattarbete ges enlig följande: 

kl. 21.00 – 00.30 alt. 21.00 - 01.00   3,5 h/4 h  40 % nattersättning 

kl. 00.30 – 05.30 alt. 01.00 – 06.00  40 % nattersättning vid varje aktiv 

                                                                                        arbetsinsats/larm enligt krysslista. 

kl. 05.30 - 07.00 alt. 06.00 -07.00    1,5 h/1 h  40 % nattersättning 

 

* Stryk under det alternativ som enheten valt 

 

 

 

  

 

Mariehamn den _____________________ 

 

 

För Kommunernas socialtjänst k.f.   Den anställda 

 

 

____________________________________           ____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

Bilaga: lokalt avtal mellan kommunalförbundet och huvudavtalsorganisationerna.  


