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Den svenska arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EU-regler om arbetstider. Dessa regler har sin grund i
EU:s arbetstidsdirektiv och rör främst veckoarbetstid, dygnsvila och nattarbete. Därmed innehåller

arbetstidslagen (sedan tidigare gällande) bestämmelser om bl.a. normalarbetstid, övertid, mertid, veckovila
och rast samt de nya EU-anpassade reglerna.Regler om extra övertid, extra mertid samt dispens och

skyddsombudsrollen i arbetstidsfrågor infördes 2011. Vidare har sanktionsavgifter införts beträffande flertalet
av arbetstidslagens regler fr.o.m. den 1 juli 2014.Arbetstidslagen och EU:s arbetstidsdirektiv är en praktisk
lagkommentar. I boken avhandlas såväl de ”svenska” arbetstidsreglerna som ovannämnda EU-regler och hur
dessa olika bestämmelser ska tillämpas parallellt. I den nya (sjätte) upplagan har samtliga kapitel reviderats.

Praktisk kommentar till Arbetstidslagen och EUs arbetstidsdirektiv. 1.3 Frågeställningar . Den svenska
arbetstidslagen tillfördes den 1 juli 2005 EUregler om arbetstider. Bestämmelserna i det ikraft varande arbets

och tjänstekollektivavtalet kan dock följas under hela avtalsperioden..

Arbetstidslagen Dygnsvila

finns främst i arbetstidslagen. Nu gällande arbetstidslag är från 1983. Kursledare Kristina Karlén
Utbildningstimmar 1 tim övrigt Kursen levereras online. Dessa regler har sin grund i EUs arbetstidsdirektiv
och rör främst veckoarbetstid dygnsvila och nattarbete. Den tar hänsyn till de minimikrav som finns i EUs

arbetstidsdirektiv. Lindahl och P. EUs arbetstidsdirektiv anger att tid är antingen arbetstid eller fritid
Arbetsmiljöverket utövar tillsyn av arbetstidslagen. EUs arbetstidsdirektiv Europaparlamentets och rådets
direk tiv 200388EG. Begreppet arbetstid definieras inte i arbetstidslagen. Behandlar de nya bestämmelserna
om veckoarbetstid dygnsvila och nattarbete och hur de ska tillämpas i praktiken. Arbetstidslagen och EUs
arbetstidsdirektiv Heftet av forfatter Tommy Iseskog. följa EUs minimiregler kring arbetstid kommer

uppsatsen att beröra hur den nya regleringen förhåller sig till EUs direktiv. Arbetstidslagstiftningens historia
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3. Kommissionens förslag som lades fram den 22 september 2004 innehåller bland annat två nya definitioner
en som inkluderar jour och beredskapstid och en som beskriver tid under jour och beredskap då arbete inte
utförs inaktiv tid. Lagens tillämpningsområde 5. Redovisar förhållandet mellan svensk lag EUdirektiv och

kollektivavtal i arbetstidsfrågor.
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