Svensk författningssamling

SFS 1999:863

Förordning
om ändring i tjänstledighetsförordningen
(1984:111);

Utkom från trycket
den 23 november 1999

utfärdad den 11 november 1999.
Regeringen föreskriver att 2, 8, 10 och 16 §§ tjänstledighetsförordningen
(1984:111)1 skall ha följande lydelse.
2 §2 En arbetstagares rätt till tjänstledighet regleras i bland annat följande
författningsbestämmelser.
Författning

Föreskrift om tjänstledighet

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Arbetsmiljölagen (1977:1160)

6 kap. 5 och 15 §§
för att fullgöra uppgifter som
skyddsombud eller ledamot av
skyddskommitté

Lagen (1979:1184) om rätt till ledighet för vissa föreningsuppdrag
inom skolan, m.m.

3§

Denna förordning (1984:111)

5§

Lagen (1986:163) om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare

3§

Lagen (1988:1465) om ersättning
och ledighet för närståendevård

20 §

Kommunallagen (1991:900)

4 kap. 11 §
för att fullgöra kommunala förtroendeuppdrag
4 kap. 32 §
för att tjänstgöra som politisk sekreterare

1
2

Förordningen omtryckt 1991:1747.
Senaste lydelse 1994:978.
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Författning

Föreskrift om tjänstledighet

Föräldraledighetslagen (1995:584)

3–9 §§

Lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet

1§

Lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl

1§

8 §3 En arbetstagare bör, utöver vad som sägs i föräldraledighetslagen
(1995:584), i regel beviljas förkortning av arbetstiden (partiell ledighet) för
vård av barn intill utgången av det skolår då barnet fyller 12 år. Med skolår
avses här tiden från en hösttermins början till nästa hösttermins början.
10 §4 En arbetstagare, som av en beslutande församling eller nämnd i en
kommun eller ett landsting har fått ett uppdrag som grundar sig på en
författningsbestämmelse, bör beviljas tjänstledighet för att fullgöra uppdraget, om det inte finns synnerliga skäl för något annat.
16 §5 En myndighets beslut i ärenden om tjänstledighet enligt denna förordning får inte överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Margareta Hammarberg
(Justitiedepartementet)
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Senaste lydelse 1994:978.
Senaste lydelse 1996:41. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.
Senaste lydelse 1996:41.
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