
Avtal om arbetstid för personal i Universitetets växel 
  

1 § Bemyndigande 
 
Parterna sluter detta avtal med stöd av 1 kap 3 § Allmänt löne- och förmånsavtal, ALFA. 

2 § Tillämpningsområde 
• Avtalet gäller all personal i universitetets växel med undantag av timanställda  
• Anställda eller en grupp av anställda som träffar enskilda överenskommelser med 

arbetsgivaren.  

3 § Normalarbetstiden/fast tid 
 
För heltidsanställda arbetstagare är den genomsnittliga ordinarie arbetstiden för helgfri 
måndag-fredag under tiden 1 juni - 31 augusti, 37 timmar och 30 minuter och under tiden 1 
september - 31 maj, 40 timmar och 34 minuter under en s k beräkningsperiod av 12 månader. 

Den ordinarie arbetstiden förläggs under tiden 1 juni - 31 augusti mellan 8.00 och 16.00, och 
under tiden 1 september - 31 maj mellan 8.00 och 16.46 måndag tom torsdag, fredag mellan 
8.00 och16.00 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 nedan (enligt 4 kap 6 § ALFA) 

Arbetsdag Timmar
Trettondagsafton 4
Skärtorsdagen 2
Den 30 april som infaller på en 
måndag - torsdag

 

Den 30 april som infaller på en 
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 heltids-arbetande. 
Lördagar, söndagar och helgdagar samt midsommarafton, julafton och nyårsafton är arbetsfria 
dagar.5 § Flextid 
Flextid tillämpas ej.6 § Övertid/mertid 
All övertid/mertid ska vara beordrad av avdelningschef och kan endast beräknas utanför fasta 
arbetstiden. 

För en deltidsanställd arbetstagare uppkommer inte övertid förrän den totala arbetstiden 
överstiger normalarbetstiden 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. 
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