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Riktlinje rörande rutiner och regler för 

fackliga förtroendemän 

Inledning 
En väl fungerande facklig verksamhet är till gagn för såväl de anställda och 

för verksamheten. Sedan 1974 finns i lag om facklig förtroendemans 

ställning på arbetsplatsen regler som ger en facklig förtroendeman rätt att 

på arbetstid arbeta fackligt. Omfattningen av ledigheten preciseras inte i 

lagen, utan lagen förutsätter att parterna på arbetsplatsen i en dialog ska 

lägga fast vad som är rimligt just där. Lagen nöjer sig därför med att slå fast 

att omfattningen av ledigheten ska vara skälig, samt ska avspegla behovet 

för det fackliga uppdraget. Det är frågan om en ramlagstiftning som 

förutsätter att ramen fylls av parterna gemensamt. Det fackliga uppdraget 

och därigenom behoven har förändrats och förändras över tiden. Det 

arbetsrättsliga regelverk som finns idag är mer omfattande och komplicerat 

än det som fanns vid lagens införande. Det ställer krav på såväl arbetsgivare 

som fackföreningar att förhålla sig till detta. Det kan till exempel motivera 

utbildningsinsatser men också att den fackliga verksamheten utnyttjas på 

ett rationellt och effektivt sätt och att dubbelarbete så långt möjligt undviks. 

Det kan även bli fråga om prioriteringar. 

 

Denna övergripande rekommendation för Stockholms läns landsting bör 

kompletteras med lokala anvisningar/riktlinjer. 

Regelverket 
Regler om facklig verksamhet finns främst i lag om facklig förtroendemans 

ställning på arbetsplatsen. Kompletterande regler finns i kollektivavtal.  

Sveriges Kommuner och landsting har tecknat ett avtal1 och detta avtal har 

med vissa preciseringar antagits av Stockholms läns landsting. Inom 

landstinget finns det även ett avtal som reglerar landstingsövergripande 

                                                        
1 Kollektivavtal om fackliga förtroendemän – AFF 76/LAFF 76 
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facklig verksamhet – central facklig tid som finansieras med ett centralt 

budgetanslag. 

 

En facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som behövs för 

uppdraget och det betyder att ledighetens omfattning kan och har varierat 

över tiden. Med tiden har det fackliga uppdraget och därmed den fackliga 

verksamheten förändrats genom att det arbetsrättsliga regelverket 

förändras och förnyas. Förtroendemannalagen trädde i kraft den 1 juli 1974 

och sedan dess har i och för sig stora förändringar genomförts men de 

grundläggande principerna i lagen och i de avtal som tecknats för att 

komplettera lagen ligger fast.  

 

Förtroendemannalagen är både en ledighetslag och en lag som ger en 

förtroendeman rätt till betald ledighet i vissa fall för att kunna bedriva 

fackligt arbete. Lagen anger att en förtroendeman har rätt till ledighet för 

fackligt arbete och att denna ledighet ska vara betald när det är fråga om 

facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen. Omfattningen av ledigheten 

måste vara skälig med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen och får 

inte medföra betydande hinder för arbetet. 

Vad är facklig verksamhet? 
Med facklig verksamhet enligt förtroendemannalagen menas sådan facklig 

verksamhet som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det 

måste således vara fråga om någon form av aktivitet som på ett eller annat 

sätt kan kopplas till att förtroendemannen företräder arbetstagarnas 

intresse i förhållande till arbetsgivaren. 

 

Inom Stockholms läns landsting kan det vara fråga om 

 Styrelsemöten, både i bolag eller inom en förvaltning 

 Samverkansmöten 

 Avtals- och tvisteförhandlingar 
 Löneöversynsförhandlingar 

 Förberedelsearbete till olika möten eller förhandlingar och efterarbete 

 Information och rådgivning 

 Kontaktombud/arbetsplatsombud 

 Samtal med enskilda arbetstagare 

 Restid mellan olika uppdrag 

 Fackliga kurser 

 
Centrala förhandlingar och fackliga aktiviteter även av indirekt betydelse 

för det fackliga arbetet på arbetsplatsen kan även dessa omfattas av lagen 

och det kan i denna del ofta bli fråga om en rätt till ledighet utan betalning. 
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En central tvisteförhandling rörande en viss individ anses ha en sådan 

koppling till den egna arbetsplatsen att ledigheten är betald. 

Vad är inte facklig verksamhet som faller under lagen? 
Utanför tillämpningsområdet faller rent interna fackliga angelägenheter 

som fackliga val, medlemsvärvning, administration, samt politiska 

aktiviteter. Kostnader för utbildningar omfattas heller inte av lagen. Den 

ersättning som kan utgå är lön när förtroendemannen deltar i en 

utbildning. 

Ledigheten kan vara betald eller inte betald 
Ledigheten kan vara betald eller obetald. Lagen anger som utgångspunkt att 

en facklig förtroendeman har rätt till den ledighet som erfordras för 

uppdraget och att ledigheten inte får ha större omfattning än vad som är 

skäligt med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen. Ledigheten ska 

enligt ett centralt avtal normalt inte överstiga fyra timmer per medlem och 

år (beräknas enligt formeln 4 timmar på 47 veckor). I denna schablon för 

beräkning av löpande ledighet räknas inte arbetsmiljötid eller aktiviteter 

som förekommer vid enstaka, oregelbundna tillfällen, som till exempel 

kurser eller konferenser eller centrala fackliga uppdrag. 

 

Ledighetsschablonen om fyra timmar per medlem och år är en allmän 

riktlinje och ska/bör i normalfallet vara tillräcklig men kan variera med 

hänsyn till lokala förhållanden. Det kan till exempel vara rimligt med ett 

högre ledighetsuttag inför och under en omorganisation. 

Ledigheten ska enligt lagen förläggas på ett sådant sätt att den inte medför 

”betydande hinder för arbetets behöriga gång”. I praktiken har den 

bestämmelsen endast betydelse för förtroendeman som inte är fortlöpande 

ledig på heltid. Kan en ledighet planeras i god tid finns det i regel ett större 

utrymme för att bevilja en ledighet. 

 

För facklig verksamhet på den egna arbetsplatsen har förtroendemannen 

rätt till lön. Uppdraget behöver inte fullgöras på den egna arbetsplatsen, 

men ska ha en sådan koppling till den egna arbetsplatsen att det finns en 

naturlig anknytning till förhållandena där. Centralt fackligt arbete utan 

koppling till arbetsgivaren omfattas därför inte av betalningsregeln. 

Fackligt arbete hos annan arbetsgivare ger heller inte rätt till betalning. 

Underrättelse om uppdrag och överläggning 
Varje fackförbund ska årligen enligt de anvisningar som fastställs inom 

respektive förvaltning/bolag anmäla vilka förtroendemän som har behov av 

fortlöpande partiell eller hel ledighet. Ledighetens omfattning fastställs i en 
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överläggning mellan arbetsgivaren och berört fackförbund och i protokollet 

ska ledighetens omfattning per person antecknas. I samband med 

överläggningen ska även utbildningsbehovet för förtroendeman med 

fortlöpande ledighet gås igenom. 

 

Finns det ytterligare behov av ledighet utöver den som fastställts 

förbundsvis vid den årliga överläggningen kan facket anmäla behov av 

tillfällig ledighet. Möjligheten till tillfällig ledighet ska användas restriktivt. 

Utgångspunkten är att den fortlöpande ledigheten som fastställs årligen ska 

vara tillräcklig och förhållanden som varit kända eller kunnat förutses vid 

överläggningen berättigar normalt inte till ytterligare ledig tid. Det är därför 

viktigt att noga gå igenom, till exempel utbildningsbehovet vid 

överläggningen.  

Facklig tid ska redovisas 
All facklig tid ska redovisas. Det gäller inte bara ledig tid för förtroendeman 

som har fortlöpande ledighet utan för alla som ett förbund har anmält som 

facklig förtroendeman. All tid då förtroendemannen utför en aktivitet som 

företrädare för sitt förbund ska därmed redovisas. Det kan vara fråga om 

medlemskontakter, förhandlingar, kurser, konferenser, deltagande i 

samverkansgrupper restid m m. Tiden ska redovisas antingen som facklig 

frånvaro med lön eller facklig frånvaro utan lön. Ett exempel på hur 

registrering kan genomföras bifogas. De närmare formerna för hur 

registrering görs bestäms på respektive bolag eller förvaltning. 

Tekniska hjälpmedel 
En facklig förtroendeman har rätt till en lämplig lokal och nödvändig 

kontorsutrustning, som tillgång till datorarbetsplats och telefon. Den 

närmare omfattningen bestäms i överläggning på förvaltning eller bolag. 

Koncernövergripande arbete och central facklig tid 
En facklig förtroendeman kan ha ett verksamhetsområde som sträcker sig 

över flera förvaltningar eller bolag. För att detta ska kunna ske måste 

anmälan om detta göras av respektive fackförbund till berörda 

förvaltningar och/eller bolag. Den förvaltning eller bolag där 

förtroendemannen är anställd ska inom ramen för den överläggning som 

ska hållas se till att samordning genomförs. Den förvaltning eller bolag som 

har arbetsgivaransvaret kan därefter debitera den andra förvaltningen eller 

de andra förvaltningarna (eller bolag) den andel som belöper på dem. 
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I kollektivavtalet om fackliga förtroendemän finns en bestämmelse som 

säger att vid bestämmande av omfattningen av fortlöpande ledighet ska 

hänsyn tas till sådana faktorer som geografisk spridning, medlemsstruktur 

hos arbetstagarorganisationen, antal arbetsställen m m. Denna 

bestämmelse kan få betydelse när en facklig förtroendeman har ett 

verksamhetsområde som sträcker sig över flera förvaltningar eller bolag om 

det vid en lokal bedömning framstår som motiverat enligt de faktiska 

förutsättningar som finns lokalt. Enbart det förhållandet att en 

förtroendeman verkar över en förvaltningsgräns motiverar inte att mer tid 

läggs ut. 

 

Inom Stockholms läns landsting finns ett avtal som ger rätt till betald 

ledighet för central facklig tid. Anmälan om ledighet enligt detta avtal ska 

göras till SLL Personal och till den förvaltning där förtroendemannen är 

anställd. Anmälan ska ske inför varje kalenderår eller när en förändring 

inträffar. Den lokala förvaltningen eller bolaget kompenseras med centrala 

medel för kostnaden. 


