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Vissa Centrala och lokala protokollsanteckningar 

1. Anteckningar till AB xx 

Anställningsform, vissa psykologer 

1. Psykolog med psykologexamen som anställs speciellt för att fullgöra 
praktisk tjänstgöring för psykologlegitimation (PTP) får, oavsett vad 
LAS 5 § föreskriver, anställas på viss tid. För sådan anställning gäller inte 
den skyldighet att lämna besked eller den varselskyldighet, som annars 
kunde följa av LAS 15 respektive 30a §§. Sådan anställning ger inte 
företräde till återanställning som avses i LAS 25 §. 

Utöver vad LAS 25 § föreskriver gäller att icke legitimerad psykolog inte 
har företräde till återanställning som tillsvidareanställd psykolog förrän 
12 månaders anställning fullgjorts som psykolog oavsett arbetsgivare. 

Psykolog får vid beräkning av anställningstid för placering på turlista 
vid företräde till återanställning som tillsvidareanställd psykolog, 
oavsett vad LAS 26 § föreskriver, endast tillgodoräkna anställningstid 
som psykolog hos arbetsgivaren. 

2. För tandläkare med anställning vid sjukhus för psykiatrisk vård och 
vårdinrättning för psykiskt utvecklingsstörda samt för tandläkare med 
anställning som särskilt inrättats för tillgodoseende av tandvård åt 
enbart förskolebarn, psykiskt utvecklingsstörda barn samt från 
behandlingssynpunkt svårhanterliga barn utgör den ordinarie 
arbetstiden i genomsnitt 39 timmar per helgfri vecka. 

3. För tandhygienist vid sjukhus för psykiatrisk vård och 
vårdinrättning för psykiskt utvecklingsstörda liksom för arbetstagare 
med anställning som särskilt inrättats för tillgodoseende av tandvård åt 
enbart förskolebarn samt från behandlingssynpunkt svårhanterliga barn 
utgör den ordinarie arbetstiden i genomsnitt 39 timmar per helgfri 
vecka. 
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2. Anteckningar till Löneavtal 01 

Proportionering av belopp 

1. Överenskomna belopp i centralt eller lokalt kollektivavtal 
proportioneras med hänsyn till arbetstagarens sysselsättningsgrad samt i 
förekommande fall med tillämplig uppehållslönefaktor enligt vid varje 
tidpunkt gällande Allmänna bestämmelser. 

3. Övriga anteckningar 

Konstitutorial m.m. 

1. För arbetstagare som har fullmakt, konstitutorial eller förordnande 
som jämställs med konstitutorial ska gälla samma löne- och 
anställningsvillkor som gäller för övriga kommunalt anställda. 

Frågor angående anställnings upphörande på annat sätt än genom 
avskedande (entledigande) ska emellertid för här avsedda arbetstagare 
även fortsättningsvis handläggas på samma sätt som föreskrivs i 7 kap. 
LOA i dess lydelse (1976:600), varvid arbetstagarnas totala 
förflyttningsskyldighet dock begränsas till kommunen. Om någon 
förflyttning inte kommer till stånd ska arbetstagaren likväl behålla 
utgående avlöningsförmåner. 

Pensionsfrågor 

2. Utöver vad som sägs i PB § 8 avsätts för varje arbetstagare, för 
vilken PB gäller, en årlig pensionsavgift som tillföres arbetstagarens 
individuella del fr o m år 2000. Avgiften utgör 0,1 % av 
avgiftsunderlaget enligt PB § 11. 
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4. Anteckningar för vissa yrkesgrupper 

Civilingenjörer m.fl. som undervisar 

1. För civilingenjörer m.fl. anställda för arbete vid 
gymnasieskola/vuxenutbildning vars huvuduppgift är undervisning 
(lärare) gäller följande: 

a) Visstidsanställning för arbetstagare utan enligt skollagen 
föreskriven utbildning, ger inte företräde enligt LAS 25 § till 
återanställning. För sådan anställning gäller inte den skyldighet att 
lämna besked eller den varselskyldighet som annars kunde följa av LAS 
15, 30, 30 a, 31 §§. 

b) När tid för företrädesrätt till återanställning enligt LAS 
tillgodoräknas ska visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin anses 
omfatta 6 månader. 

c) Arbetstagare grupp 2 får anställas för viss tid. 

d) Sammantaget har heltidsanställd arbetstagare enligt dessa 
bestämmelser samma årsarbetstid som andra heltidsanställda. 
Arbetstiden består av reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. 

Arbetstidens förläggning bygger på skolans behov, tradition och statens 
styrning av undervisningen till läsår. Detta innebär att arbetstiden 
omfördelas öververksamhetsåret. Naturligen kan 194 arbetsdagar vara 
utgångspunkt för hur arbetsgivaren förlägger den reglerade arbetstiden 
under verksamhetsåret. Resterande del av arbetstiden är 
förtroendearbetstid. 

e) Arbetsgivare och lokal arbetstagarorganisation får träffa 
kollektivavtal om annat. 

f) Arbetsgivare och arbetstagare får träffa avtal om annat. 

g) AB xx, Bilaga M, punkterna 9-21 gäller om inte annat 
överenskommes. 

Tandläkare 

2. Tandläkare som önskar utöva enskild tandläkarpraktik på tid 
utöver ordinarie arbetstid ska anmäla detta till huvudmannen. 


