
Arbetstid teknisk/administrativ personal GIH 

 

Lokalt avtal avseende arbetstid för teknisk/administrativ personal (TA) vid förvaltningen och 

institutionen. Gäller fr o m 1 december 2005.  

 

Ordinarie arbetstid för anställda med heltidsarbete 

 

GIH tillämpar s k sommar- och vinterarbetstid. Sommartiden, som gäller under månaderna maj t o m 

augusti, innebär att veckoarbetstiden är 37 timmar och 30 minuter för anställda med heltidstjänstgöring 

. Vintertiden, som gäller under månaderna september t o m april, innebär att vecko-arbetstiden är 40 

timmar och 50 minuter för anställda med heltids-tjänstgöring. 

september – april (vintertid): 8 timmar 10 minuter/dag 

maj – augusti (sommartid): 7 timmar 30 minuter/dag 

 

Förkortade arbetsdagar (ALFA 4 kap, §5) 

 

Den ordinarie arbetstiden för sådana arbetsdagar som anges nedan skall minskas för heltidsanställda 

med det antal timmar som framgår av sammanställningen: 

Arbetsdag Timförkortning vid heltid 

Trettondagsafton  - 4 

Skärtorsdagen  - 2 

Den 30 april som infaller på en   

a) måndag – torsdag - 2 

b) fredag  - 4 

Dagen före Alla Helgons dag  - 4 

Den 23 december som infaller på en fredag  - 4 

 

Ordinarie arbetstid för anställda med deltidsarbete 

 

För deltidsarbetande arbetstagare är veckoarbetstiden proportionell i förhållande till veckoarbetstiden vid 

heltidsarbete. Detta gäller även arbetsdagar med arbetstidsminskning. 

 

Friskvårdstid 

 

Varje anställd har rätt att använda 1.5 timme/vecka för någon form av motion under arbetstid enligt 

särskilt rektorsbeslut 2005-08-31 (dnr 13-135/05). 

 

Flextid 

 

Flextid får tillämpas om inget annat avtalats. Med flexibel arbetstid (flextid) ges arbetstagare möjlighet 

att inom givna tidsramar själv bestämma arbetstidens förläggning.  

Fast tid under hela året är mellan kl 09.00-15.00 med 30 minuters lunch. Flexram är mellan kl 07.00 och 

19.00. 

Registrering av arbetstiden görs på Flextidsrapport vinter eller Flextidsrapport sommar. Plustiden per 

månad får uppgå till högst 30 timmar och minustiden får vara högst 10 timmar per månad. 

Uttag av sparad flextid kan efter samråd med närmaste chef tas ut som hel ledig dag om 

arbetssituationen medger detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://intranet.gih.se/upload/Förvaltning/Personal/Blanketter/Flextidsrapport%20vinter.xlsx
https://intranet.gih.se/upload/Förvaltning/Personal/Blanketter/Flextidsrapport%20sommar.xlsx


Övertid 

 

Arbete på övertid måste vara beordrad av närmaste chef. Ekonomisk ersättning eller 

kompensationsledighet för övertid ges endast i det fall övertiden är avtalad. 

Med enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än det som enligt nedan är kvalificerad övertid. 

Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete  

 mellan kl 19.00 fredag och kl 07.00 på måndag mellan kl 19.00 på dag före Trettondedag Jul, 

Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och kl 07.00 närmast följande vardag  

 mellan kl 19.00 på Skärtorsdagen och kl 07.00 på dagen efter Annandag Påsk  

 mellan kl 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton och kl 07.00 på vardag 

närmast efter helgdagsaftonen samt  

 i övrigt mellan kl 22.00 och 06.00 

Övertidstillägg betalas inte för kortare tid än 15 min i följd.  

Övertidstillägg per timme betalas ut enligt följande; 

* Enkel övertid– 1/94 av månadslönen för fullgjord klocktimme till den som är heltidstjänstgörande. 

Tillägget inkluderar semesterlön och semestertillägg. 

* Kvalificerad övertid– 1/72 av månadslönen för fullgjord klocktimme till den som är 

heltidstjänstgörande. Tillägget inkluderar semesterlön och semestertillägg. 

Vid beräkning av övertidstillägg för deltidsarbetande arbetstagare ska arbetstagarens lön räknas upp till 

den lön som motsvarar full ordinarie arbetstid. 

Kompensationsledighet per övertidstimme omfattar; 

* vid enkel övertid en och en halv gång så lång tid som övertidsarbetet 

* vid kvalificerad övertid dubbelt så lång tid som övertidsarbetet  

”Klämdagar” 

 

S k ”klämdag” kan regleras via flextid enligt överenskommelse med närmsta chef.  

 


