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Avtal om arbetstid för teknisk och administrativ personal 
 
 
1 §  Bemyndigande 
Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 § Allmänt löne- och förmånsavtal, 
ALFA. 
 
2 §  Tillämpningsområde 
Avtalet gäller all teknisk och administrativ personal med undantag av 
• timanställda 
• anställda eller en grupp av anställda som träffar enskilda överenskommelser med 

arbetsgivaren 
• anställda vid Universitetets växel. 
 
3 §  Normalarbetstiden 
För heltidsanställda arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie arbetstiden för helgfri 
måndag-fredag, 39 timmar och 45 minuter/vecka under en s k beräkningperiod av 12 
månader. 
För en deltidsarbetande arbetstagare förkortas arbetstiden proportionellt i förhållande 
till tjänstgöringens omfattning. 
Den ordinarie arbetstiden förläggs enligt följande: 
 
3.1 Teknisk och administrativ personal  

Mellan 8.00 och 16.30 måndag tom torsdag, fredag mellan 8.00 och 
16.15 med 30 minuters lunchrast. 

3.2 Personal inom lokalvården: 
Mellan 06.30 och14.57 med 30 minuters lunchrast. 

3.3 Personal vid Universitetets reprocentral: 
Mellan 07.30 och 15.57 med 30 minuters lunchrast. 
 

Om behov uppkommer kan arbetsgivaren efter förhandling enligt 11 § MBL förlägga 
den ordinarie arbetstiden till annan tid. 
 
4 §  Arbetstidsförkortning 
Arbetstiden för nedan angivna arbetsdagar skall minskas med det antal timmar som 
framgår av tabellen (enligt 4 kap 6 § ALFA). 



 
Arbetsdag     Timmar 
Trettondagsafton    4 
Skärtorsdagen    2 
Den 30 april som infaller på en 
 måndag - torsdag   2 
 fredag    4 
Dagen före Alla helgons dag   4 
Den 23 december som infaller på en fredag  4 
För deltidsarbetande förkortas arbetstiden proportionellt i förhållande till 
tjänstgöringens omfattning 
Lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton är 
arbetsfria dagar. 
 
5 §  Begreppet flexibel arbetstid 
Universitetet tillämpar flexibel arbetstid vilket innebär att den anställde själv , inom 
givna tidsramar och om verksamheten så tillåter, får bestämma sin arbetstid under en 
dag. 
Med hänsyn till att tjänstgöringen måste anpassas till arbetets krav kan arbetsgivaren 
dock besluta att en arbetstagare eller en grupp av arbetstagare skall undantas från 
flextidssystemet och arbetstiden fastställas enligt särskild överenskommelse. 
 
6 §  Begränsningar av möjligheten att flexa 
Flexibel arbetstid förutsätter en anpassning av tjänstgöringen till arbetets krav. För alla 
som har flexibel arbetstid gäller generellt, att arbetet inom enheten ska samordnas så 
att någon alltid finns i tjänst under den ordinarie arbetstiden om det bedöms 
nödvändigt. 
När omständigheterna påkallar det kan det bli nödvändigt att beordra arbetstagare till 
tjänstgöring på flextid. 
 
7 §  Definitioner 
Fast tid Den tid arbetstagaren ska vara på arbetsplatsen och utföra sina uppgifter. 
Flextid  Den tid arbetstagaren valfritt får börja och sluta sitt arbete under dagen. 
Flexram Tiden mellan de klockslag då flextiden tidigast börjar och senast slutar 

under en arbetsdag. 
Normtid Arbetstid varje dag. För vissa dagar i anslutning till helger är 

normtidsmåttet med tillämpning av 4 § i detta avtal 2 eller 4 timmar 
kortare. 
För en deltidsanställd arbetstagare skall normtidsmåttet stå i proportion 
till tjänstgöringens omfattning. 

Flexsaldo Skillnaden mellan arbetad tid under månaden och normtiden. 
Flexsaldot ska överföras till nästa månad. 

Plussaldo Tid som överstiger den ordinarie arbetstiden en månad. 
Minussaldo Tid som understiger den ordinarie arbetstiden för en månad. 
Saldogräns  30 timmar plustid resp 15 timmar minustid vid månadsskiftet. 



 
8 §  Arbetstidens förläggning 
 
8.1 För heltidsanställd teknisk och administrativ personal gäller följande: 
Fast tid Fastställs till klockan 09.00-15.00 måndag-fredag. För sådana dagar i 

anslutning till helger då arbetstiden förkortas med 2 resp 4 timmar  
enligt 4 § i detta avtal är den fasta tiden 09.00-13.00 resp 09.00-11.00. 

 
Normtid  Fastställs till måndag tom torsdag 8 timmar, fredag 7 timmar och 45 

minuter exklusive lunch 30 minuter. 
 
Flextid För arbetets början klockan 07.00-09.00 och för arbetets slut 

15.00-18.00. 
 
Flexramen Mellan 07.00 och 18.00 
 
Lunchflex Förläggs mellan 11.30 och 13.30 och kan uppgå till högst 1 timme och 30 

minuter och skall utgöra minst 30 minuter så att en sammanhängande 
tjänstgöring om 6 timmar eller mer inte uppkommer. 

 
8.2 För heltidsanställd personal inom lokalvården gäller följande: 
 
Fast tid Fast tid fastställs till klockan 06.30-12.30 måndag-fredag. För sådana 

dagar i anslutning till helger då arbetstiden förkortas med 2 resp 4 timmar  
enligt 4 § i detta avtal är den fasta tiden 06.30-10.30 resp 06.30-08.30. 
 

Normtid Fastställs till 7 timmar och 57 minuter per arbetsdag exklusive lunch 30 
minuter. 
 

Flextid För arbetets början klockan 05.45-06.45 och för arbetets slut klockan 
12.30-15.30. 

 
Flexramen Mellan 06.30 och 15.30. 
  
Lunchflex Tillämpas ej. 
 

För en deltidsarbetande arbetstagare förkortas normtid, fast tid, flextiden 
och flexramen, proportionellt i förhållande till tjänstgöringens omfattning. 

 
8.3 För heltidsanställd personal vid Universitetets reprocentral gäller följande: 
 
Fast tid Fastställs till klockan 07.30-13.30 måndag-fredag. För sådana dagar i 

anslutning till helger då arbetstiden förkortas med 2 resp 4 timmar  
enligt 4 § i detta avtal är den fasta tiden 07.30-11.30 resp 07.30-09.30 

 



Normtid  Fastställs till 7 timmar och 57 minuter per arbetsdag exklusive lunch 30 
minuter. 

 
Flextid För arbetets början klockan 07.00-07.30 för arbetets slut 13.30-16.30. 
 
Flexramen Mellan 07.00 och 16.30 
 
Lunchflex Förläggs mellan 11.30 och 13.30 och kan uppgå till högst 1 timme och 30 

minuter och skall utgöra minst 30 minuter så att en sammanhängande 
tjänstgöring om 6 timmar eller mer inte uppkommer. 

 
 
9 §  Avstämning av arbetstiden 
Notering av arbetstiden görs på blankett ”Flextid”. Avstämning sker vid varje 
månadsskifte. 
Överstiger plustiden vid avstämningen 30 timmar, transporteras 30 timmar till nästa 
månad och den överskjutande tiden faller bort. Föreligger särskilda skäl kan 
arbetsgivaren medge att plustid utöver 30 timmar får transporteras till nästföljande 
kalendermånad. 
I samråd med närmast ansvarig chef, har arbetstagare möjlighet att ta ut plustid hel 
eller del av dag. 
Hela minustiden transporteras till nästföljande kalendermånad. Vid särskilda skäl kan 
arbetsgivaren medge att minustiden överstiger 15 timmar vid månadsskiftet. 
 
10 §  Övertid/mertid 
All övertid/mertid ska vara beordrad av arbetsgivaren och kan endast beräknas utanför 
normtiden. 
 
Fullgör en heltidsanställd arbetstagare tjänstgöring på flextid i sådan omfattning att 
tjänstgöringen på fast tid, och den enligt beslut av överordnad fullgjorda tjänstgöringen 
på flextid, överstiger normtidsmåttet, är denna tjänstgöring att betrakta som övertid. 
 
För en deltidsanställd arbetstagare uppkommer inte övertid förrän den totala 
arbetstiden inom flexramen överstiger normtidsmåttet för en heltidsanställd. 
 
Mertid och övertid ersätts enligt 4 kap 8-11 resp 17-22 §§ ALFA antingen i form av 
kontant ersättning eller om det är möjligt med hänsyn till verksamhetens krav, ledighet, 
s k kompensationsledighet. 
Övertid avstäms per dygn och flextid per månad. 
Registrering görs på blankett ”mertids- och övertidsrapport”. 
 
11 §  Giltighetstid 
Detta avtal gäller fr o m 1999-01-01 tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3 
månader. 
 



12 § Revidering 
Revidering av § 8 punkt 2 har skett 2004-10-05. Förändringen gäller fr o m 2004-10-
01. 
 
Detta avtal har upprättats i 4 exemplar, varav parterna erhåller ett exemplar vardera. 
 
För arbetsgivaren Örebro universitet 
 
 
Stefan Borg 
 
För SACO  För SEKO/Civil För OFR/S 
 
 
Fredrik Wallinder Lars Holmberg Eleonor Spansk 
 
 
 
 


