
HÖGSKOLAN I HALMSTAD

ARBETSTIDSAVTAL FÖR BIBLIOTEKSPERSONAL

Med stöd av allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA)  sluter parterna följande lokala avtal
om arbetstid.

§ 1.
Tillämpningsområde
Avtalet skall gälla bibliotekspersonal vid Högskolan i Halmstad

§ 2.
Normalarbetstiden
För heltidsarbetande arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie arbetstiden för
helgfri måndag till fredag 40 timmar.

Normalarbetstiden förläggs mellan klockan 8.00 och 16.30 med 30 minuters lunchrast.
Vid schemalagd kvällstjänst förläggs normalarbetstiden till kl. 10.30 -19.00 med 30
minuters lunchrast.

För deltidsarbetande beslutar arbetsgivaren efter samråd med berörd arbetstagare om
förläggning av arbetstid. Överenskommelsen skall skriftligen översändas till facklig
organisation.

§ 3.
Förkortade arbetsdagar
Inarbetad tid inklusive den arbetstidsförkortning gällande vissa dagar som framgår  av
ALFA kap 4 § 6 ger följande arbetstidsförkortning totalt:

     Timmar
Trettondagsafton 4
Skärtorsdag 2,5
Fredag efter Kristi Himmelsfärddag 8
Den 30 april som infaller på en
a) måndag-torsdag 2
b) fredag 4
Dagen före Alla Helgons dag 8
Den 23 december som infaller på en fredag 4

Kan ej inarbetad tid  tagas ut på grund av arbetssituationen skall ledigheten förläggas till
annan tid enligt skriftlig överenskommelse med närmaste chef.

§ 4
Flexibel arbetstid
Flexibel arbetstid får tillämpas när arbete så medger
Arbetstagaren har möjlighet att arbeta flexibelt inom nedan angivna ramar.

Flexram     7.00 --19.00  Vid kvällstjänst utökas flexramen till kl. 19.30
Fast arbetstid    9.00 --15.15
Lunchflex    11.30 --13.00  Vid kvällstjänst utökas lunchflex till 14.30
.
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Utförd arbetstid förs på särskild blankett som lämnas in månadsvis till närmaste chef.
Avstämning görs den 31 december varje år då 20 plustimmar får föras över till
påföljande år. Plustiden överstigande 20 timmar faller automatiskt bort.
Om minustid föreligger dras denna på lönen om den överstiger 20 timmar.
I samråd med med närmaste chef har arbetstagare möjlighet att ta ut ledighet i hela
dagar eller del av dag inom ramen för flextidssaldot.

§ 5
Övertid
Övertid och mertid skall vara beordrad i förväg. Endast om särskilda  skäl föreligger kan
utfört arbete godkännas i efterhand som övertid eller mertid.

§ 6
Giltighetstid
Detta avtal gäller fr.o.m. 97-01-01 t.o.m. 31 mars 1998. Avtalet förlängs ett år i sänder,
om det inte skriftligen har sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång.

För arbetsgivaren

Gun Marie Spetz

För TCO-OF För SACO

Inger Johansson Lars Bengtsson


