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Arbetsdomstolens dom nr 79/93 angående innebörden för deltidsarbetande arbetstagare av 
en regel om s k arbetsplatsförlagd tid för lärare (BOK) 
 
Arbetsdomstolens dom nr 79/93 bilägges (bilaga 1). 
 
BAKGRUND 
 
I BOK 423 finns regler om lärares arbetstid, som gäller mellan å ena sidan Svenska 
Kommunförbundet och Landstingsförbundet och å andra sidan Lärarnas Riksförbund, 
Lärarförbundet och 
Civilingenjörsförbundet. Mellan Kungälvs kommun och Lärarnas Riksförbund gäller 
kollektivavtal, bl a Lokalt kollektivavtal rörande lön och andra anställningsvillkor (LOK 91), 
vari ingår 
Specialbestämmelser för lärare (BOK 423 punkt 6). 
 
Enligt BOK 423 punkt 3 består den ordinarie arbetstiden för lärare av undervisningstid, 
arbetsplatsförlagd tid och övrig tid 
(förtroendetid). 
 
Tvisten i målet rörde tolkningen av BOK 423 punkt 6, som anger omfattningen av 
arbetsplatsförlagd tid. 
 
"Den arbetsplatsförlagda tiden för hel- och deltidsanställd arbetstagare utgör högst 5 timmar 
(60 min) per vecka och kan minskas efter beslut av arbetsgivaren." 
 
Kommunens uppfattning var att både hel- och deltidsanställda arbetstagare var skyldiga att 
utföra arbetsplatsförlagt arbete under högst 5 timmar per vecka utan att erhålla någon 
särskild kompensation för det. 
 
LR menade däremot att regeln innebar att för deltidstjänstgörande arbetstagare den 
arbetsplatsförlagda tiden skall vara proportionell i förhållande till deltidstjänstgöringens 
omfattning och att särskild kompensation skall ges för arbetsplatsförlagt arbete därutöver. 
 
ARBETSDOMSTOLEN 
 
Arbetsdomstolen konstaterade att de i målet lämnade uppgifterna visade att parterna hade 
helt olika uppfattningar om vad som skedde vid förhandlingarna i avtalsrörelsen 
beträffande den tvistiga regeln. De lämnade uppgifterna var så oförenliga att 
arbetsdomstolen konstaterade att det inte förelåg någon gemensam partsavsikt då avtalet 
slöts. 
 
Arbetsdomstolen angav som sin uppfattning att den omtvistade regelns ordalydelse är klar 
och talar för kommunens ståndpunkt. 
 



Sammanfattningsvis fann arbetsdomstolen att avgörande vikt bör tillmätas avtalets 
ordalydelse, som klart talar för kommunens ståndpunkt i tvisten. Kommunens talan bifölls. 
 
KOMMENTAR 
 
Innebörden av BOK 423 punkt 6 är att såväl hel- som deltidsanställda arbetstagare är 
skyldiga att fullgöra högst fem timmar 
arbetsplatsförlagd tid utan särskild ersättning härför. 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare på 
förhandlingssektionen och Lars-Håkan Lindkvist, Landstingsförbundets arbetsrättsenhet. 
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