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Svensk författningssamling

Lag
om ändring i semesterlagen (1977:480);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 a och 17 b § semesterlagen
(1977:480) ska ha följande lydelse.

17 a §2 Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller le-
dighet enligt föräldraledighetslagen (1995:584) i fråga om

1. ledighet enligt 8 § första stycket nämnda lag, om frånvaron under in-
tjänandeåret inte överstiger 120 dagar, eller för ensamstående förälder 180
dagar,

2. tid för vilken graviditetspenning utges enligt 10 kap. socialförsäkrings-
balken, eller

3. tid för vilken föräldrapenning lämnas med anledning av barns födelse
eller adoption enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken, om frånvaron för varje
barn eller vid flerbarnsbörd sammanlagt inte överstiger 120 dagar eller för
ensamstående förälder 180 dagar.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbets-
tagaren inte skulle ha utfört arbete.

17 b §3 Frånvaro från arbetet är semesterlönegrundande när det gäller
1. ledighet med anledning av risk för överförande av smitta,
a) om arbetstagaren är berättigad till smittbärarersättning enligt 46 kap.

socialförsäkringsbalken, och
b) om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 180 dagar,
2. ledighet enligt lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, om

frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar,
3. ledighet för utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med

facklig verksamhet sammanhängande frågor eller för ersättningsberättigande
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF), om frånvaron under in-
tjänandeåret inte överstiger 180 dagar och ledigheten inte ger rätt till semes-
terlön enligt någon annan lag,

4. ledighet på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repe-
titionsutbildning enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, om från-
varon under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar, eller

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.
2 Senaste lydelse 2009:1439.
3 Senaste lydelse 2009:1439.
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5. ledighet enligt lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskunder-
visning för invandrare.

I en frånvaroperiod enligt första stycket räknas in även dagar när arbets-
tagaren inte skulle ha utfört arbete.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM
Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)


