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1. Inledning 
 
Frågor som berör lärares arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar regleras centralt i 
Lag om offentlig anställning, LOA, högskolelag och högskoleförordning samt i ALFA, 
centralt avtal om löne- och anställningsförmåner. 
 
Under rubriken Lagar, förordningar och centrala avtal hänvisas i detta dokument till 
centralt reglerade bestämmelser, som berör området. Dessa återfinns i sin helhet i   
Bilaga 1. 
 
Propositioner återfinns på Regeringens hemsida (www.regeringen.se) 
 
Lokal överenskommelse för Högskolan Kristianstad regleras i detta avtal. De tidigare 
ingångna lokala avtal som berör området återfinns i sin helhet i Bilaga 2. 

 
 
 
2. Arbetsuppgifter för lärare 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
De arbetsuppgifter, som kan förekomma inom ramen för en anställning som lärare, 
framgår av bestämmelserna i högskolelagen, högskoleförordningen och i det centrala 
avtalet om löne- och anställningsförmåner, ALFA.  
Högskolelagen 3 kap 1 §, 2 § 2 stycket  
Högskoleförordningen 4 kap 3 §  
ALFA bil 5: 4 § 2 stycket, 2 meningen  
(Proposition 1996/97:141) 
 
Lokalt avtal 
 
De arbetsuppgifter som kan förekomma inom ramen för en anställning som lärare 
indelas på följande sätt. 
 
Utbildning. Undervisning i olika former, inom grundutbildning, forskarutbildning och 
uppdragsutbildning. Arbetsuppgifterna kan t ex omfatta lektionsundervisning, 
föreläsningar, handledning, laborationer och exkursioner, examination, 
program/kursutveckling, övrigt pedagogiskt utvecklingsarbete, kursansvar och 
programansvar. 
 
Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete och forskningsinformation. 
 
Kompetensutveckling. Att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och 
angränsande samhällsområde samt egen kompetensutveckling. 
 
Samverkan i olika former med det omgivande samhället. 
 
Övriga arbetsuppgifter, t ex administration, uppdrag som prefekt/motsvarande och 
studierektor, ämnes- och institutionsansvar, ledamotskap i olika organ inom högskolan, 
ledamotskap i kommittéarbete och arbetsgrupper på institutionsnivå. 
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3. Årsarbetstid 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
Lärarnas årsarbetstid regleras i ALFA, bil 5: 3 § 
 
Lokalt avtal 
 
Alla arbetsuppgifter skall definieras i tid, anges i klocktimmar och rymmas inom 
årsarbetstiden. 
 
Årsarbetstiden avstäms per budgetår. Uppföljning av årsarbetstiden för den enskilde 
läraren skall göras vid minst två tillfällen per termin. 
 
 
4. Arbetstidens fördelning 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
Fördelningen av lärarnas arbetstid regleras i ALFA, bil 5: 4 § 
 
Lokalt avtal 
 
Arbetsfördelningen mellan lärarna skall grundas på förhållandena på institutionen, och 
avvägningar skall göras utifrån institutionens utbildnings- och forskningsuppdrag samt 
de mål och riktlinjer som finns för institutionernas verksamhet. En väl avvägd 
arbetsfördelning skall vara en viktig utgångspunkt vid institutionens personal- och 
bemanningsplanering. 
 
Samtliga lärare skall ges möjlighet och därmed även skyldighet att kontinuerligt följa 
utvecklingen inom aktuellt ämne/vetenskapsområde och dessutom i ett flerårsperspektiv 
beredas möjlighet att delta i forskning/konstnärligt utvecklingsarbete. Med hänsyn till 
verksamhetens krav och berörd lärares önskemål kan tiden för de olika 
arbetsuppgifterna förläggas till längre, sammanhängande perioder eller läggas ut 
kontinuerligt under den planeringsperiod, t ex 2-3 år, som prefekt fastställt. 
 
Vid fördelning av olika arbetsuppgifter skall följande beaktas. 
Utbildning 
Tilldelning av resurser för undervisningstid beslutas på institutionsnivå. Tilldelningen är 
beroende av t ex kursers längd, karaktär och antal studenter. 
   
Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete och forskningsinformation 
Lärare kan ha forskningstid i tjänsten enligt särskilda rektorsbeslut. 
 
Kompetensutveckling 
Kompetensutvecklingstid enligt särskilda beslut. (Nu gällande Beslut 981218 Nr 110) 
 
 
Kontakt och samverkan samt övriga arbetsuppgifter 
Alla uppdrag tilldelas tid i tjänsten. Omfattningen av dessa samt beslut om resurser 
fastställs av den som beslutar om uppdraget. 
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5. Samråd med den enskilde läraren 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
Arbetsgivarens skyldighet att samråda med den enskilde läraren angående planering av 
årsarbetstiden regleras i ALFA, bil 5: 5 §. 
 
Lokalt avtal 
 
I det årliga utvecklingssamtalet mellan prefekten och den enskilde läraren, skall en 
långsiktig plan över arbetsuppgifter under den kommande treårsperioden både utarbetas  
och dokumenteras. Planerade arbetsuppgifter skall dokumenteras till innehåll och 
omfattning. Likaså skall en långsiktig plan för lärarens kompetensutveckling utarbetas 
och dokumenteras. 
 
6. Tjänstgöringsplan 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
Beslut om tjänstgöringsschema/plan regleras i ALFA, bil 5: 6 §. 
Samverkansavtalet 
Lokalt avtal om annan ordning har träffats enligt nedan. 
 
Lokalt avtal 
 
Tjänstgöringsplanen, som skall omfatta lärarens samtliga arbetsuppgifter, skall 
diskuteras med den anställde en gång per termin och innehålla uppgifter om den 
närmaste terminen i detalj och om den kommande terminen mindre detaljerat. Detta 
förutsätter att uppgifter som skall ingå i avräkningssystemet skall godkännas i förväg av 
prefekten. Planeringen skall vara klar före midsommar resp den 1 december. Om 
särskilda skäl finns, kan man i samråd på institutionen komma överens om annan 
tidpunkt. Tjänstgöringsplanen skall undertecknas av läraren och prefekten. 
 
Före beslut om tjänstgöringsschema/plan skall samverkansgruppen på institutionen 
underrättas om det tilltänkta beslutet. I samråd skall därefter enighet uppnås. Kan 
enighet inte uppnås genom samråd, äger berörd(a) personalorganisation(er) rätt att 
påkalla förhandling i frågan inom 5 arbetsdagar från det att samverkansgruppen 
förklarat att enighet inte kan uppnås. Om parterna därefter inte kan enas vid förhandling 
i frågan, eller om förhandling inte begärs inom angiven tid, får prefekten besluta i 
frågan. 
 
Denna ordning ersätter Högskolans informations- och förhandlingsskyldighet enligt 
MBL. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

7. Avstämning 
 
Lokalt avtal 
 
Årsarbetstiden räknas på och avstäms per budgetår. Avstämningen ska göras utifrån 
lärarens samtliga arbetsuppgifter och på den institution där läraren är placerad. 
Sjukfrånvaro, tjänstledighet och sparad semester påverkar den totala årsarbetstiden. 
 
Kvarvarande semesterdagar som skall sparas medför att årsarbetstiden justeras med 8 
timmar per dag vid heltidsanställning. Förutsättningen för att spara semesterdagar  är att 
hela årsarbetstiden är inarbetad. 

 
8. Övertid 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
Rätten att träffa lokala avtal om övertidsuttag regleras i ALFA, bil 5: 5 § 3 stycket 
 
Lokalt avtal 
 
En lärares samtliga arbetsuppgifter ska rymmas inom årsarbetstiden. Övertid utöver den 
totala årsarbetstiden bör undvikas. Om det under budgetåret uppkommer särskilda 
behov av att läraren fullgör arbetsuppgifter utöver dem som är planerade för 
årsarbetstiden, äger prefekt rätt att beordra övertid med sammanlagt högst 150 timmar, 
mertid med sammanlagt högst 175 timmar. Om det finns synnerliga skäl för att 
överskrida dessa timtal skall prefekten träffa överenskommelse med läraren om detta. 
Innan överenskommelse träffas skall detta förhandlas med berörd facklig organisation 
genom central samverkan på Högskolan.  
 
Begränsningsperioden för beräkning av övertid och mertid är kalenderår.   
 
Lärare som är partiellt tjänstlediga med stöd av lag, är inte skyldiga att jobba mertid och 
övertid. 
Den som är partiellt sjukskriven får inte arbeta mertid och övertid. 
Doktorand kan inte åläggas arbete på övertid. 
 
För arbetstid avseende forskning och utvecklingsarbete, som lärare själv förfogar över, 
utgår ingen övertidsersättning. 
 
Övertid och mertid uppkommer först efter fullgjord årsarbetstid. 
 
En lärare har rätt till ersättning för övertid och mertid endast om denna beordrats och 
godkänts av prefekt. 
 
Ersättning för beordrad övertid och mertid; 
- Övertid ersätts med 1/94 av månadslönen för fullgjord klocktimme. 
- Mertid ersätts med 1/165 av månadslönen för fullgjord klocktimme. 
Om läraren önskar det och prefekten bedömer att det är möjligt med hänsyn till 
verksamhetens krav kan kompensation utgå som ledighet; 
-  Kompensationsledighet utgår med 1 ledig timme per arbetad mertidstimme 
 och 1,5 ledig timme per arbetad övertimme. 
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9. Semester 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
ALFA, 5 kap 12 § 
ALFA, bilaga 5, 7 §  
 
Lokalt avtal 
Lärares uttag av semester regleras i lokalt avtal. 
Bilaga 2. 
 
10. Närvaro på arbetsplatsen 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
Högskoleförordningen, 4 kap, 4 § 
 
Lokalt avtal 
 
Lärare skall vara tillgängliga på arbetsplatsen i den omfattning som verksamheten och 
arbetsuppgifterna kräver. Om verksamheten och arbetsuppgifterna så tillåter och efter 
godkännande av prefekt, kan lärares arbetsuppgifter till viss del förläggas till annan 
plats än den ordinarie arbetsplatsen. 

 
 
11. Tjänstgöring på kvällar och helger 
 
Lagar, förordningar och centrala avtal 
 
ALFA, 2 kap 4 § 
 
Lokalt avtal gällande tjänstgöringstillägg för kvälls- och helgundervisning 
Bilaga 2 
 
Lokalt avtal 
 
En lärare är skyldig att undervisa på kvällstid och veckoslutstid, om verksamheten så 
kräver. Sådant arbete skall normalt omfatta högst en kväll/vecka och ett 
veckoslut/månad.   
 
Ersättning för obekväm arbetstid regleras i lokalt avtal. 
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Arbetstid och arbetstidsberoende 
ersättningar 
 

Bilaga 1, centrala bestämmelser 
 
Kap 2. Arbetsuppgifter för lärare 
 
Högskolelagen 3 kap 1 §, 2 § 2 stycket  
1 § 
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning, forskning eller 
konstnärligt utvecklingsarbete samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör 
också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i 
övrigt som har betydelse för lärarens arbete vid högskolan. (1997:797) 
2 § 2 stycket 
I en professors arbetsuppgifter skall det normalt ingå både utbildning och forskning. 
 
Högskoleförordningen 4 kap 3 §  
En högskola skall besluta om i vilken omfattning lärarna vid högskolan skall ha hand 
om utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete, och administrativt arbete. 
Därvid skall högskolan vinnlägga sig om att lärare ur alla lärarkategorier undervisar 
inom grundläggande högskoleutbildning. Forskarassistenter skall dock i huvudsak 
bedriva forskning. 
     Vid tillämpningen av första stycket skall högskolan beakta vad som följer av 3 kap. 
1, 2 och 5 §§ högskolelagen (1992:1434), andra författningsbestämmelser samt avtal. 
Förordning (1998:1003)  
 
ALFA bil 5: 4 § 2 stycket, 2 meningen 
Utöver undervisningsuppgifter skall utrymme ges för forskning, konstnärligt 
utvecklingsarbete, att följa forskningen samt för övrig kompetensutveckling. 
  
Proposition 1996/97:141 
 
Kap 3. Årsarbetstid 
 
ALFA bil 5: 3 § 
Den totala årsarbetstiden för lärare är 
1 700 timmar för arbetstagare med 35 semesterdagar 
1 732 timmar för arbetstagare med 31 semesterdagar 
1 756 timmar för arbetstagare med 28 semesterdagar 
 
Kap 4. Arbetstidens fördelning 
 
ALFA bil 5: 4 §, 1-2 stycket 
Fördelningen av årsarbetstiden för lärare skall fastställas i lokala avtal. Utgångspunkter 
för de lokala förhandlingarna skall vara att utnyttja tillgängliga resurser på för 
verksamheten bästa sätt, att skapa en god balans mellan en lärares olika arbetsuppgifter 
och mellan olika kategorier av lärare. 



 8 

     Fördelningen skall ske i ett flerårsperspektiv där omfattningen av olika 
arbetsuppgifter kan variera över tiden. Utöver undervisningsuppgifter skall utrymme ges 
för forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, att följa forskningen samt för övrig 
kompetensutveckling. Särskild hänsyn bör också tas till ledande uppgifter för utbildning 
och forskning såväl inom ämnet som i övrigt. Detsamma gäller huvudansvar för 
handledning av doktorander. 
 
Kap 5. Samråd med den enskilde läraren 
 
ALFA bil 5: 5 §, 1-2 stycket 
Planeringen av årsarbetstiden skall ske i samråd med berörd lärare utifrån 
verksamhetens krav och en helhetssyn på lärarens arbetsuppgifter och arbetssituation. 
Samrådet skall leda till en översiktlig plan över omfattning och förläggning av lärarnas 
undervisning som medger utrymme för egen forskning eller konstnärligt 
utvecklingsarbete, att följa forskningen inom det egna undervisningsområdet, annan 
kompetensutveckling samt övrigt arbete, såsom att samverka med det omgivande 
samhället. 
     Vid fastställande av undervisningsdelen skall en utgångspunkt vara att i ett 
flerårsperspektiv inte på något avgörande sätt utöka denna i förhållande till den 
generella reglering som tidigare gällt för den enskilde lärarens befattning. 
 
Kap. 6 Tjänstgöringsplan 
 
ALFA bil 5: 6 § 
Lärarens tjänstgöringsschema/plan fastställs av arbetsgivaren. 
     Innan arbetsgivaren meddelar beslut om tjänstgöringsschema/plan skall berörd lokal 
arbetstagarorganisation underrättas. Påkallar berörd arbetstagarorganisation förhandling 
i frågan inom fem arbetsdagar gäller följande bestämmelser. Om parterna inte enas vid 
en förhandling enligt denna paragraf eller om förhandling inte begärts inom angiven tid, 
får arbetsgivaren besluta i frågan. 
     Denna förhandlings- och informationsskyldighet ersätter arbetsgivarens 
förhandlings- och informationsskyldighet enligt MBL. 
     Lokalt avtal får träffas om annan ordning. 
 
Kap 8. Övertid 
 
ALFA bil 5: 5 §, 3 stycket 
Lokalt avtal skall träffas om vad som skall gälla om lärare arbetar utöver fastställd plan. 
 
Kap 9. Semester 
 
ALFA 5 kap 12 § 
Arbetsgivaren bestämmer hur semestern skall förläggas, om inte något annat följer av ett lokalt avtal. 
Hänsyn skall tas till arbetstagarnas önskemål. 
 
 
 
Upplysning 
Av 12 § semesterlagen framgår att semesterledigheten skall förläggas så att arbetstagaren får en 
ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni - augusti. Detta gäller om inte annat har avtalats eller 
särskilda skäl föranleder att semesterperioden förläggs till annan tid. 
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ALFA bil 5: 7 § 
Utöver det som följer av semesterlagen skall i fråga om semesterns förläggning följande gälla. 
     Semester för lärare förutsätts normalt förläggas under de studerandes ferier eller annan 
undervisningsfri tid. 
 
Kap 10. Närvaro på arbetsplatsen 
 
Högskoleförordningen 4 kap, 4 § 
Lärare är skyldiga att befinna sig på arbetsplatsen i den omfattning högskolan bestämmer. Förordning 
(1998:1003) 
 
Kap 11. Tjänstgöring på kvällar och helger 
 
ALFA 2 kap, 4 § 
Lokalt avtal får slutas om lönesystem och lönetillägg. 
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Bilaga 2, lokala avtal 
 

 
 
Kap 9. Semester 
 
Avtal om förläggning av semester gällande lärarpersonal. Dnr 104/212-97 
 
Mellan Högskolan å ena sida och berörda arbetstagarorganisationer å andra sidan träffas med stöd av 5 
kap 12 § och bilaga 5 ALFA följande avtal om semesterns förläggning. 
 

1. Omfattning 
Avtalet omfattar anställda på lärartjänst. 
 

2. Regler för förläggningen 
Semester förläggs i en följd under sommaren med början måndag efter midsommar, såvida ej annat 
skriftligen överenskommes mellan den anställde och prefekten. Om den anställde vill ha semester på 
annan tid eller spara semesterdagar skall detta skriftligen anmälas till institutionen före den 1 maj. I 
annat fall gäller det som sagts ovan om förläggningen. 
 

   3.   Giltighetstid och uppsägningstid 
Avtalet träder i kraft fr o m 2001-01-01 och förlängs med ett år i taget, under den tid ALFA gäller, om 
det inte har sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång. 
 
Kap 11. Tjänstgöring på kvällar och helger 
 
Avtal gällande tjänstgöringstillägg för kvälls- och helgundervisning Dnr 1117/212-98 
 
Parterna sluter följande avtal med stöd av ALFA 2 kap 4 §. 
 

1. Omfattning 
Avtalet omfattar innehavare av lärartjänst vid Högskolan i Kristianstad. 
 

2. Regler och belopp 
Tjänstgöringstillägg utgår med belopp enl lokalt avtal för undervisning på lördagar, söndagar och även 
på vardagar efter kl 18.00. 
 
I beloppet ingår semesterersättning enligt semesterlagstiftningen. 
 

3. Giltighetstid och uppsägning 
Avtalet träder i kraft fr o m 2003-07-01 och förlängs med ett år i taget, under den tid ALFA gäller, om 
det inte har sagts upp tre månader före giltighetstidens utgång. 
 

 


	Lokalt avtal för lärare vid Högskolan Kristianstad
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal
	Lokalt avtal



