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Lokalt kollektivavtal gällande 
arbetstid för fackliga förtroendemän 
vid Högskolan Kristianstad. 
 
Överenskommelsen gäller fackliga förtroendemän, inklusive 
skyddsombud, inom SACO-S och OFR/S fr.o.m. 2009-01-01.  

Fackligt uppdrag 
Förtroendemans tjänstledighet för det fackliga uppdraget ska 
förläggas i samråd mellan arbetsgivaren och den lokala 
fackliga arbetstagarorganisationen. 
 
Förhandlingar eller samverkan ska förläggas mellan kl. 08.00 
och kl. 17.00 om inte synnerliga skäl föreligger. 
 
Förhandlingar utanför dessa tider ersätts med i första hand 
ledighet och i andra hand med ekonomisk ersättning motsvarande 
timbelopp 1/165 av förtroendemannens månadslön. 
 
Facklig tid 
Personalorganisationerna, SACO-S och OFR/S, disponerar vardera 
totalt fyra timmar per medlem och år samt tid enligt bilaga 
för den fackliga verksamheten. 
 
Tid för facklig förtroendemans deltagande i Högskolestyrelsen 
är inte inräknad i tiden. 
 
Beräkningsmodellen för den fackliga tiden är enligt nedan. 
Samverkan centralt: 2 representanter per huvudorganisation * 
mötestid * inläsningsfaktor 1,5 
Samverkan lokalt: 1 representant per huvudorganisation * 
mötestid * inläsningsfaktor 1,5 
Övriga förhandlingar, lönerevision, möten och 
samverkansprojekt beräknas enligt bilagan. 
 
Den fackliga tiden kan revideras efter samråd mellan 
arbetsgivaren och de lokala fackliga 
arbetstagarorganisationerna om behov uppstår. Revideringen ska 
protokollföras och justeras. 
 
Medlemsantalet som ligger till grund för den fackliga tiden 
redovisas senast den 1 oktober varje år till 
personalfunktionen. 
 
Personalorganisationerna, SACO-S och OFR/S, ska snarast efter 
årsmöte och vid förändringar, skriftligen meddela 
arbetsgivaren, funktionen för personal, vilka som är fackliga 
förtroendemän och uppdragets omfattning och om möjligt 
uppdragets art. 
 
Chef planerar i samråd med berörd arbetstagare in tid för 
förtroendemans tjänstledighet, för det fackliga uppdraget, i 
arbetstidsplaneringen/tjänsteplaneringen.  



 
 
 
 
 

 www.hkr.se 
Högskolan Kristianstad · 291 88 Kristianstad · Tfn 044-20 30 00 · Fax 044-12 96 51 

 
 

Sidan 2 av 4 

Huvudskyddsombud/skyddsombud 
Huvudskyddsombud och skyddsombud erhåller ledighet för den tid 
som uppdraget kräver i enlighet med arbetsmiljölagen, 
förtroendemannalagen och avtal. Chef planerar i samråd med 
berörd arbetstagare in tid för huvudskyddsombudets och 
skyddsombudens uppdrag i arbetstidsplaneringen.  

Kurser och konferenser 
För bestämmande av tid för deltagande i centrala fackliga 
uppdrag hänvisas till förtroendemannalagen och ALFA 9 kap. 
2 §. 

Övrigt 
Personalorganisationerna, SACO-S och OFR/S disponerar ett 
gemensamt utrymme/kontor för facklig verksamhet. Kostnader för 
kontorsutrustning och städning bekostas av Högskolan. 

 

Giltighetstid och uppsägningstid 
Avtalet gäller fr.o.m. 2009-01-01 och tillsvidare, med en 
ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägning ska 
ske skriftligen. 
 
 
För Högskolan  För 
arbetstagarorganisationerna 
 
 
 
Bruno Malmlind                          Lars-Åke Lööv                         
Marie Lindblom/Odd Skyllberg 
 
   
        SACO-S                                 
OFR/S 
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Bilaga 
 
Facklig tid 
De lokala fackliga organisationerna, SACO-S och OFR/S, 
disponerar, vardera 350 plus 200 timmar per organisation och 
år samt fyra timmar per medlem och år för den fackliga 
verksamheten. 

• 200 timmar per organisation och år är tid för att kunna 
upprätthålla lokal facklig förening på Högskolan. 

 
350 timmar per organisation och år har beräknats utifrån 
antalet samverkanstillfällen och mötes tid. 

• Centralt: 15 samverkanstillfällen med en mötes tid på 3 
timmar vardera. 

• Sektionerna: 12 samverkanstillfällen med en mötes tid på 
2 timmar vardera. 

• LRC: 8 samverkanstillfällen med en mötes tid på 1,5 
timmar vardera. 

• Övriga förhandlingar, lönerevision, möten och 
samverkansprojekt: 125 timmar. 

 
Parterna är överens om att den fackliga tiden utifrån antal 
timmar per huvudorganisation och år kan se olika ut vid en 
jämförelse mellan åren och mot beräkningsgrunderna enligt 
ovan. 
 
Parterna är överens om att avvikelse mellan genomförd tid i 
förhållande till beräkningsgrunden enligt nedan inte är skäl 
till revidering av den fackliga tiden om inte den fackliga 
tiden i väsentlig grad avviker från det lokala avtalets 
intentioner.  
 

Huvudskyddsombud/skyddsombud 
• Huvudskyddsombudet tilldelas som regel 10 % av sin 

tjänst per år och skyddsombud 20 timmar per år, förutom 
skyddsombuden på LRC som tilldelas 10 timmar per år. 
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• Tid för brandskyddskontroller är 5 h per hus och år. 
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