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Anvisning om grunderna för och betalning av engångspotten 
 
 
Engångspotten betalas i januari 2019 till alla anställda för vilka förutsättningarna för 
betalning av potten uppfylls. 
 
Engångspotten betalas i samband med lönebetalningen i januari 2019 till anställda 
vars anställning hos kommunen eller kommunalförbundet har börjat senast måndag 
3.9.2018 och fortgått utan avbrott till åtminstone söndag 18.11.2018.  Undantag ska 
göras om ett avbrott infaller veckoslutet 17–18.11.2018, men anställningen i övrigt 
varit i kraft den förutsatta perioden. Även då betalas engångspotten. 
 
Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under 
perioden. 
 
För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltidsprocent som gällde 
18.11.2018. 
 
Engångspotten är 9,2 % av den anställdes 
 
    ordinarie lön enligt AKTA kap. II § 5 eller 
    ordinarie lön enligt UKTA del A § 21 eller 
    ordinarie lön enligt TS kap. II § 18 eller 
    medeltimlön enligt TIM-AKA § 35 mom. 1 multiplicerad med 166 
 
beroende på vilket avtalsområde den anställde omfattas av 31.12.2018. 
 
Tillämpningsanvisning för UKTA: 
 
För de lärare vars lön baserar sig på undervisningstimmar som hållits används 
såsom lönefaktor som motsvarar den ordinarie lönen beloppet av de timarvoden som 
i genomsnitt betalats till läraren per månad. Sådana lärare är timlärare i bisyssla 
samt timlärare i del C. När beloppet räknas ut används det timantal som fastställts i 
lärarens arbetsplan. 
 

Förutsättningar för betalning av engångspotten 
 
A Anställningen gäller 3.9–18.11.2018 
 
Engångspotten betalas inte om den anställde inte har en enda dag med lön under perioden i 
fråga. Som dag med lön räknas t.ex. semester, arbets-/tjänstledighet med lön, 
utjämningsledighet och jourledighet. Anställningen behöver inte vara i kraft i januari 2019. 
 
 
 
 



 
 
B Avbrott i anställningen under perioden 
 
Under den anställningstid som engångspotten förutsätter tillåts ett sammanhängande 
avbrott på högst sju kalenderdagar mellan olika anställningar. Flera avbrott kan förekomma 
under perioden. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har följande anställningar: 
 
    Anställning 1.8–30.9.2018 (ingen anställning 1–7.10.2018) 
    Anställning 8–31.10.2018 (ingen anställning 1–7.11.2018) 
    Anställning 8–18.11.2018 
 
>> Engångspotten betalas, eftersom avbrotten mellan anställningarna är högst 7 dagar. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har följande anställningar: 
 
    Anställning 1.8–30.9.2018 (ingen anställning 1–8.10.2018) 
    Anställning 9–31.10.2018 (ingen anställning 1–7.11.2018) 
    Anställning 8–18.11.2018 
 
>> Under den anställningstid som engångspotten förutsätter har det uppstått ett avbrott på 
mer än sju dagar mellan anställningarna. Engångspotten betalas inte. 
 
Engångspottens storlek och beräkningen av den 
 
Engångspotten är 9,2 % av den anställdes ordinarie lön eller medeltimlön enligt TIM-AKA § 
35 mom. 1 multiplicerad med 166 för november 2018. Hur engångspotten beräknas beror 
på vilket avtalsområde den anställde omfattats av 31.12.2018. Om anställningen upphört 
före denna dag beräknas engångspotten enligt bestämmelserna för det avtalsområde som 
tillämpades på den anställde när anställningen upphörde.  
 
För deltidsanställda används som deltidsprocent den deltidsprocent som gällde 18.11.2018. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har varit heltidsanställd under hela november och den ordinarie lönen är 3 
000 euro i månaden i november 2018. Engångspotten är 9,2 % av 3 000 euro. 
 
 
 
 



 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har varit deltidsanställd under hela november och den ordinarie lönen är 1 
500 euro/mån. i november 2018. Engångspotten är 9,2 % 1 500 euro. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare är heltidsanställd i början av november och deltidsanställd (50 %) från 
18.11.2018. Arbetstagarens ordinarie lön som heltidsanställd är 3 000 euro/mån. och som 
deltidsanställd 1 500 euro/mån. i november 2018. Engångspotten är 9,2 % av 1 500 euro. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare är deltidsanställd (50 %) i början av november och heltidsanställd (100%) 
från 18.11.2018. Arbetstagarens ordinarie lön som deltidsanställd är 1 500 euro/mån. och 
som heltidsanställd 3 000 euro/mån. i november 2018. Engångspotten är 9,2 % av 3 000 
euro. 
 
Exempel 
 
En arbetstagares anställning (100%) gäller 1.8.2016–31.12.2019. Arbetstagaren är ledig utan 
lön 1.11–30.11.2018. Arbetstagarens ordinarie lön är 3 000 euro. Engångspotten är 276,00 
euro (9,2% av 3 000 euro). 
 
Exempel 
 
En arbetstagares anställning (100%) gäller 1.8.2016–15.12.2018. Den ordinarie lönen i 
november är 3 000 euro. Engångspotten är 276,00 euro (9,2% av 3 000 euro). 
 
Exempel 
 
En arbetstagares anställning (100%) gäller 1.8.2016–15.11.2018. Anställningen fortsätter 
inte och gäller alltså inte längre 18.11.2018. Engångspotten betalas inte. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har vårdledigt (eller annan ledighet utan lön) 3.9–18.11.2018. 
Engångspotten betalas inte, eftersom det i perioden inte ingår en enda dag med lön. 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har vårdledigt (eller annan ledighet utan lön) 3.9–18.11.2018. Enligt 
överenskommelse med arbetstagaren avbryts vårdledigheten för en dag och arbetstagaren 
arbetar en enda arbetsdag. Engångspotten betalas, eftersom det i perioden ingår en dag 



med lön. Arbetstagarens ordinarie lön är 3 000 euro. Engångspotten är 276,00 euro (9,2% av 
3 000 euro). 
 
Exempel 
 
En arbetstagare är ledig utan lön 3.9–18.11.2018. Under ledigheten kommer arbetstagaren 
till arbetet en enda arbetsdag via ett personalserviceföretag. Engångspotten betalas inte, 
eftersom det i perioden inte ingår en enda dag med lön (i anställning hos den egna 
kommunen/kommunalförbundet) 
 
Exempel 
 
En arbetstagare har moderskapsledighet med lön ända till 3.9.2018, varefter 
moderskapsledigheten blir oavlönad. Engångspotten betalas, eftersom det i perioden ingår 
en dag med lön. 
 
Exempel 
 
Tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens anställningsförhållande ska vara 
i kraft den första dagen under granskningsperioden, dvs. måndag 3.9.2018 och den sista 
dagen, dvs. söndag 18.11.2018. Om ett avbrott infaller veckoslutet 17–18.11.2018, men 
anställningen i övrigt varit i kraft den förutsatta perioden, betalas engångspotten 


