ARBETSTIDSAVTAL 2018-2020
Arbetstider fr o m 2018-01-01

Må – To

kl.07.25 – 16.00

Fre

kl.07.25 – 15.35

30 min lunch

OBS! Avbrott för lunch måste alltid redovisas (flexas).

Flextid

kl.07.00 - 09.00
kl.11.00 - 13.30
kl.15.00 - 18.00

Dag före röd dag arbetar samtliga (även anställda med deltid) 07.25 – 12.00.
Dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton som infaller på arbetsdag,
kan man flexa ut från kl. 12.00

Klämdagar 2018
30 april
11 maj

Halvdag 2018
5 januari
29 mars
9 maj
5 juni
2 november

Klämdagar 2019
31 maj
7 juni
23 december
27 december
30 december

Halvdag 2019
18 april
30 april
29 maj
5 juni
1 november

Klämdagar 2020
22 maj

Halvdag 2020
9 april
30 april
20 maj
5 juni

Verksamhetsansvarig och personal har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla
en service till allmänheten, klämdagar 2 timmar, övriga dagar skall personal vara
tillgänglig under normal arbetstid.

Flextidssaldo

+ 40 timmar per månad
- 10 timmar per månad

Plustid över 40 timmar stryks
Minustid på mer än 10 timmar ger avdrag på lönen
Avstämning sker månadsvis.

Ledigheter
Efter överenskommelse med närmaste chef kan plussaldo timmar
motsvarande två dagar per månad tas ut som ledighet.
Kompledighet hel eller halvdag, kan ej kombineras med timsemester.
Semesterdagar kan enligt centrala avtal omvandlas till timsemester för
ledighet del av dag.
All form av ledighet skall tas ut i samråd med
chef/verksamhetsansvarig.
Definitioner
Flextid
Med flextid avses tid mellan bestämda klockslag under arbetsdagen, då
arbetstagaren utöver fast tid kan fullgöra ordinarie arbetstid.
Fast tid
Är den tid, då arbetstagaren har att obligatoriskt fullgöra ordinarie
arbetstid.
Avstämningsperiod
Avser den tidsrymd efter vilken fullgjord ordinarie arbetstid ska
avstämmas mot ordinarie arbetstid, som avtalsenligt skulle ha fullgjorts
under samma tidsrymd.
Flextidssaldo
Avser det tillgodohavande (plussaldo) eller den tidsskuld (minussaldo).
Av ordinarie arbetstid som arbetstagaren har vid avstämningsperiodens
slut i förhållande till ordinarie arbetstid.

Bilaga till arbetstidsavtalet

För dessa grupper gäller ovanstående arbetstidsavtal
För samtlig personal inom förvaltningshuset
Tillväxtenheten och NKFC
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Syo
Biståndshandläggare
Projektledare
Psykolog
Enhetschef
Skoladministratör
Föreståndare och arbetsledare inom AMI
Servicetekniker
Skolsköterska
Skolpsykolog
Företagssköterska
Biblioteket

