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Skolverkets avtal om arbetstid och arbetstidsbero-

endeersattningar for arbetstagaretillhorande
Saco-S/Skolverket

Inledande bestiammelser

1 § Avtalsstéd
Detta avtal ar traffat med stéd av 2 kap. 2 —2 a §§ i Villkorsavtal-T.

2 § Undantagna paragrafer i Villkorsavtal-T

Detta avtal ersatter 4 kap. 5 § attonde strecksatsen (veckovila), 6 § (ordinarie ar-
betstid) samt 7 § (forkortade arbetsdagar) i Villkorsavtal-T.

3 § Bestimmelser som 6verensstimmer med ATL
Delar av arbetstidslagens (1982:673, ATL) bestémmelsertillaémpas utifran vad

som ar reglerat 1 4 kap. 5 § Villkorsavtal-T med undantag for vad som 4r regle-
rat i2 § i detta avtal. Ut6ver detta ska 14 § fdrsta stycket forsta meningen samt

andra och tredje stycket i arbetstidslagen tillampas.

Om denna bestimmelse i ATL dndras, ska parterna i detta avtal ta upp forhand-

ling 1 fragan.

Tillampningsomrade

4 § Arbetstagare som omfattas avdetta avtal

Detta avtal galler for arbetstagare anstallda vid Skolverket.

Avtalet galler dock inte:

e arbetstagare enligt 1 kap. 1 a § Villkorsavtal-T

e arbetstagare med fértroendearbetstid

Definitioner

5 § Definitioner utifran begrepp i avtalet

Arbetstid Tid da arbetstagarenutf6r arbete for arbetsgivarens rak-

ning, har paus eller maltidsuppehall.

Beredskap Skyldighet fér arbetstagare att undertjanstgéringsfri tid

sta till arbetsgivarens forfogande fératt vid behov och

inom angiventid utf6ra arbete.
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Dygnsvila Sammanhangandeledighet under varje 24-timmarperiod.

Flexibel arbetstid Ordinarie arbetstid for vilken arbetstagaren inom angivna

tidsramar bestaémmernar haneller hon bérjar respektive
slutar sitt arbete med hansyntill verksamhetens krav och

behov.

Flexram Detidsramar inom vilka en arbetstagare far flexa.

Kldmdag Vardag som omedelbart saval féregas som efterf6ljs av en

lordag, sdndageller helgdag.

Veckovila Sammanhingandeledighet under varje sjudagarsperiod.

Arbetstidens langd

6 § Ordinarie arbetstid

Forheltidsarbetande arbetstagare ar den genomsnittliga ordinarie veckoarbetsti-
den for kalendervecka som utéversondag ar helgfri, 40 timmarperar. Da helg-

dag! infaller pa dag da arbetstagaren normalt skulle ha arbetat forkortas den or-
dinarie veckoarbetstiden den aktuella veckan med det antal timmararbetstagaren

annars skulle ha arbetat.

7 § Klamdagar

Klamdag forkortar den ordinarie veckoarbetstiden den aktuella veckan med det
antal timmar arbetstagaren annars skulle ha arbetet.

8 § Férkortade arbetsdagar
Denordinarie arbetstiden f6r nedanstaende dagar ska for heltidsarbetande ar-

betstagare minskas med fyra timmar.

e Trettondagsafton

e Sk&rtorsdagen

e Den 30 april

e Dagen fore Alla Helgons dag

e Den 23 decembersom infaller pa en fredag

Dear nationaldageninfaller pa en lordag eller séndag far arbetstagaren valja en

dag underperioden 1 juni — 31 augusti sammaar som en arbetsfri dag. En
 

' Som helgdagraknasi detta fall aven paskafton, pingstafton, midsommarafton,julafton och ny-

arsafton.

ML
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fSrutsattning for denna ledighet ar att arbetstagaren var anstalld pa Skolverket
den 6 juni det aktuella aret. Forlaggningen av en sadan dag kan aldrig generera
en klamdag.

Arbetstidens forlaggning

9 § Arbetsgivarens behov av bemanning
Den ordinarie veckoarbetstiden ar normalt forlagd till helgfri mandagtill fredag
(se 6 §). Normalarbetstiden ar mellan 08:00 — 16:30 med 30 minuters avdrag for

rast. Arbetsgivaren kan forlagga arbetstiden till andra dagareller tider An som

anges ovan utifran verksamhetens behov av bemanning. Berérda arbetstagare
ska underrattas om den nyaarbetstidsforlaggningen senast tva veckor innan den
bérjar galla.

Dygns- och veckovila

10 § Dygnsvila

En arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhdngandeledighet under
varje period om tjugofyra timmar.

Avvikelse far géras tillfalligtvis om det f6ranleds av nagot sarskilt forhallande

som inte har kunnat f6rutses av arbetsgivaren, underférutsattning att arbetstaga-
ren far kompenserande ledighet motsvarande den tid som aterstar fOr att uppfylla

kravet om tid for dygnsvila. Ledigheten ska forlaggas pa sa satt att den narmast

fSljande arbetsperiodens bérjan f6rskjuts. Om inte hinderforeliggerfar ledig-
heten férlaggas sa att den efterf6ljande arbetsperioden avkortas.

Den kompenserande ledigheten sker inte pa arbetstid.

11 § Veckovila

En arbetstagare ska ha minsttrettiosex timmars sammanhangande ledighet under
varje period om sju dagar. Veckovilan ska sa langt som mdjligt forlaggastill
veckosluten.

Avvikelse far géras tillfalligtvis om det f6ranleds av nagot sarskilt forhallande

sominte har kunnat fGrutses av arbetsgivaren, underf6rutsdttning att arbetstaga-
ren far kompenserande ledighet motsvarande dentid somaterstar for att uppfylla

kravet om tid f6r veckovila. Ledigheten ska férlaggas pa sa satt att den narmast

fSljande arbetsperiodens bérjan fOrskjuts. Om inte hinderf6religgerfar ledig-
heten forlaggas sa att den efterféljande arbetsperioden avkortas.

Den kompenserande ledigheten skerinte pa arbetstid.

Veckovila for tva pa varandra fljande sjudagarsperioderfar slas sammantill en

sammanhiangande ledighet om minst 72 timmar.
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Flexibel arbetstid

12 § Verksamhetens behov
Flexibel arbetstid far tillampas av arbetstagarna inom nedan angivna flexram om

verksamhetens behov medgerdetta. Flexibel arbetstid redovisas pa det satt som
arbetsgivaren bestammer.

13 § Fast arbetstid
Den fasta arbetstiden ar i normalfallet mellan klockan 09:00 — 15:00 helgfri

mandagtill fredag.

14 § Flexram

Mellan klockan 06:00 — 21:00 helgfri mandagtill fredag, finns méjlighet for ar-

betstagaren att forlagga den egna arbetstiden om verksamhetens behov medger
detta. Om arbetstagaren 6nskar kan arbetsgivaren medgeatt arbetstid forlaggs
till tid utanf6r flexramen.

Obligatorisk lunchrast pa 30 minuter ska vara forlagd mellan kl. 11:00 — 13:30
och far om verksamhetens behov medgerférlaéngas med 60 minutertill hégst 1

timme och 30 minuter.

Obekvamtidstillagg utbetalas aldrig i samband medatt flexibel arbetstid nyttjas.

15 § Avstimningoch flextidssaldo
Avstamningstidpunkterfor flextidssaldo ar 31 januari, 31 maj och 31 oktober.

Plussaldo ardet tillgodohavande som arbetstagaren har i forhallandetill den or-

dinarie arbetstiden och far vid avstémningstidpunkterna uppgatill h6gst 40 tim-

mar. Tid utéverdet tillatna stryks ur saldot. Om det féreligger synnerliga skal
p.g.a. sjukdom kan plussaldo dver 40 timmarforas 6vertill naistkommande pe-

riod. Efter 6verenskommelse med nérmaste chef ar det méjligt om verksamheten

medger, att ta ut plussaldo utanfér flexramen. Plussaldo kan da tas ut i form av
del av dag eller i hela dagar, dock hégst fem dagari féljd.

Minussaldo arden tidsskuld som arbetstagarenhar 1 férhallandetill den ordina-

rie arbetstiden och far vid varje avstamningstidpunkt uppgatill hogst 10 timmar.

Minustid darutéver regleras genomléneavdrag senast f6re nastkommande av-
stémningstidpunkt. Avdraget motsvarar 1/175 av den fasta lénen per manadfor

varje timme som 6verstigerdet tillatna negativa saldot. Om det foreligger syn-

nerliga skal p.g.a. sjukdom kan minussaldo 6ver 10 timmarféras vertill nést-
kommandeperiod.
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For arbetstagare somslutar sin anstallning ska flextidssaldot vara reglerat nar

anstallningen upphor. Eventuellt kvarvarande plussaldo forfaller och for eventu-
ellt kvarvarande minustid gérs avdrag motsvarande 1/175 av den fasta lonen per

manadf6r varje sadan timme.

16 § Undantagfran tillimpning av flexibel arbetstid
Vid sarskilda skal, tex. missk6tsel av flexibel arbetstid eller tidregistrering, far
arbetsgivaren besluta att en enskild arbetstagare inte far nyttja flexibel arbetstid.

Ett sadant beslut ska vara skriftligt och avse en period om hégstettar.

Overtid

17 § Overtid i sambandmedflexibel arbetstid
Normalarbetstidsmattet f6r dagen maste vara inarbetat innan arbetstagaren kan
tillgodorakna sig 6vertid.

Beredskap

18 § Allmant kring beredskap

Med beredskap avses en skyldighet for arbetstagarenatt undertjanstgéringsfri
tid sta till arbetsgivarens forfogande f6ratt vid behov och inom angiventid ut-

fdra arbete. Arbetet utf6rs antingen darifran arbetstagaren befinnersig eller pa
den ordinarie arbetsplatsen, beroende pa arbetsgivarens behovvid det unikatill-

fallet.

Arbetsgivaren kan begira att en arbetstagare ska fullgéra beredskap.

Arbetsgivaren far inte begara beredskapstjanstgdring av den som 4rpartiellt

sjukskriven eller partiellt ledig med stéd av lag.

En heltidsarbetande arbetstagare ar skyldig att fullgdra beredskap i hégst 250

timmarunderett kalenderar.

Beredskap bryter inte dygns- eller veckovila. Om en aktivering av beredskapen

uppstar sominnebaratt dygns- eller veckovilan bryts ska arbetstagaren ha kom-

penserandeledighet enligt 10-11 §8.

Beredskap ska meddelas arbetstagaren minst tva veckor innan beredskapentra-
der i kraft.

19 § Ersattning vid beredskap ochvid aktivering av beredskap

Foér beredskapstjanstgéring utbetalas beredskapstillagg. Detta utbetalas inte for
tid da beredskapen aktiveras. Beredskapstillagg utbetalas enligt nedan:

Zib
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Vardagarfran mandag kl. 07:00till fredag kl. 20 kronor per timme
19:00

Mellan kl. 19.00 pa fredag och kl. 07.00 pa man- 40 kronor per timme

dag

Mellan kl. 19.00 pa dag fore Trettondag jul, 1:a_ 40 kronor per timme

maj, Kristi himmelsfards dag eller Nationaldagen
och kl. 07.00 narmast féljande vardag

 

 

 

Mellan kl. 19.00 pa Skartorsdagen och kl. 07.00 60 kronor per timme

narmast f6ljande vardag

 

Mellan kl. 19.00 pa dag fore Midsommarafton, 60 kronor per timme
Julafton eller Nyarsafton och kl. 07.00 narmast

fdljande vardag    
Vid en aktivering av beredskapen utbetalas 6vertidsersattning. F6r att 6vertids-
ersattning ska bli aktuell krévs en eller flera insatser som tillsammans utgér

minst 15 minuter underett kalenderdygn.

Obekvim arbetstid

20 § Allmant kring obekvim arbetstid (ob-tid)

En arbetstagare som tjanstgér pa obekvam tid far obekvamtidstillagg (ob-tillagg)
enligt 21 §. Tillagget utbetalas endast for arbetstid som ar inplanerad pa obe-
kvam tid for arbetstagare.

21 § Obekvamtidstilligg (ob-tilligg

 

Enkel ob-tid Ob-tilliigg

e mellan kl.19.00 och k1.22.00, i den man det 90 kr/timme

inte ar fraga om tid enligt nedan

 

 

Kyvalificerad ob- tid

e mellan kl. 19.00 pa fredag och kl. 07.00 pa 110 kr/timme
mandag,

e all tid pa vardagar som bade f6regas och ef-
terf6ljs av lordag, séndag eller helgdag,

e tid i 6vrigt mellan kl. 22.00 och 06.00
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Giltighetstid och uppsdgningstid

22§

Detta avtal galler fr.o.m. den 1 april 2020 tills vidare under Villkorsavtal-T gil-
tighetstid med en 6msesidig uppsaégningstid om tre manader. Samtidigt upphér

lokalt arbetstidsavtal for Skolverket fran 2009-05-04 med diarienummer 23-
2009:388.

Overgangsbestaimmelse

23 § Ordinarie arbetstid

Underperioden 1 januari till 31 december 2020 galler nedanstaende arbetstid.

Vintertid galler under manaderna september — april och sommartid under maj —

augusti.

Veckoarbetstiden ar normalt 40 timmar och 50 minuter undervintertid och 37

timmaroch 30 minuter under sommartid.

Den ordinarie dagarbetstiden ar:

e Vintertid kl. 08.00 — 16.40 8 timmar och 10 minuter

e Sommartid kl. 08.00 — 16.00 7 timmar och 30 minuter

Obligatorisk rast om 30 minuter (inrdknasinte 1 arbetstiden).

Stockholm den 16 januari 2020
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