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—  —  — 

§ 11 Övriga tillämpliga bestämmelser i AKTA 

Dessutom tillämpas följande kapitel och bilagor i AKTA: 

AKTA  
kapitel 

AKTA 
sakfråga 

Undantag från tillämpningen av AKTA 

kap. IV Semester Se bestämmelsen om semesterlön i 
vissa fall i § 12 i bilaga 12. 

kap. V Tjänst-, arbets- och familje-
ledighet 

Se tillämpningsanvisningen för § 10 
mom. 2 i fråga om lön under tillfällig 
vårdledighet.  
 

kap. VII Förtroendemän  

kap. VIII Permittering, ombildning till 
deltidsanställning och an-
ställningens upphörande 

Tillämpas endast i fråga om permittering 
och anställningens upphörande. I fråga 
om permittering se tillämpningsanvis-
ningen nedan.  

Bilaga 16 Ersättningar för resekost-
nader 

 

Tillämpningsanvisning 

1. Lön för sjuk- och moderskapsledighet i särskilda situa-
tioner 

Om familjedagvårdaren inte har någon lönegrund när sjuk-
ledigheten eller moderskapsledigheten börjar, betalas ingen 
lön för ledigheten, och dagpenningen enligt sjukförsäkrings-
lagen betalas direkt till familjedagvårdaren. 

En vårdplats får inte sägas upp enbart på grund av familje-
dagvårdarens sjukledighet. Under sjukledighet kan vård-
platser sägas upp enbart av orsaker som gäller efterfrågan 
på dagvårdstjänster.  

2. Tillfällig vårdledighet 

Under tillfällig vårdledighet har en familjedagvårdare rätt att 
få sin ordinarie lön för högst tre på varandra följande kalen-
derdagar räknat från barnets insjuknande. Vid tillämpning 
av AKTA kap. V § 10 mom. 2, som gäller lön under tillfällig 
vårdledighet, betraktas familjedagvårdare som arbetstagare 
som arbetar utanför hemmet. 
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3. Särskilda grunder för permittering 

Bestämmelserna i permitteringskapitlet i AKTA tillämpas till 
den del de gäller arbetstagare. Utan hinder av § 5 kan fa-
miljedagvårdare permitteras i enlighet med kap. VIII § 1 i 
AKTA. 

Permittering av en familjedagvårdare som arbetar i sitt eget 
hem sker på samma grunder som för övriga arbetstagare 
som är anställda av kommunen (se AKTA kap. VIII § 1 
mom. 2). Avtalsparterna är överens om att det kan uppstå 
en grund för permittering enligt arbetsavtalslagen (minskat 
arbete) till exempel om orsaken till den tillfälliga minskning-
en av arbetet är långa avstånd mellan familjedagvårdarens 
bostad och barnets/barnens hem eller förbindelserna är då-
liga och det därför är speciellt svårt att ordna en lämplig 
vårdplats i enlighet med lagen och förordningen om barn-
dagvård inom föräldrarnas pendlingsområde i den form för-
äldrarna önskar. 

Vid permittering tills vidare och vid mycket långvariga per-
mitteringar finns det skäl för arbetsgivaren att med jämna 
mellanrum utreda om en uppsägningsgrund möjligtvis upp-
stått och vid behov vidta åtgärder som detta föranleder. 

—  —  — 
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