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[ALFA-LU gäller fortfarande men har här redigerats i avvaktan på en 
uppdatering, eftersom ett flertal förändringar skett sedan avtalet trädde 
i kraft den 1 januari 1997.]  
 
1 § 
Bemyndigande 
 
Parterna sluter detta avtal, benämnt ALFA-LU, med stöd av 1 kap. 3 § 
ALFA1. Avtalet innehåller tillägg till eller undantag från bestämmelser-
na i ALFA. 
 
2 § 
Tillämpningsområde för ALFA 
 
Utöver de undantag från tillämpningen av ALFA som framgår av 1 § 
andra stycket ALFA skall även arbetstagare som är anställd för en sam-
manhängande tid av mindre än tre månader vara undantagen från till-
lämpningen av bestämmelserna i 3 samt 5-10 kap. ALFA, om inte ar-
betsgivaren bestämmer annat. 
 
3 § 
Tillämpningsområde för detta avtal 
 
Detta avtal gäller för alla arbetstagare vid Lunds universitet som omfat-
tas av ALFA om inte annat följer av avtalet. 
 
6-12 samt 17-19 §§ gäller dock endast andra arbetstagare än lärare och 
13–15 §§ gäller endast lärare. Med lärare avses lärare enligt 4 kap. hög-
skoleförordningen, doktorander assistenter (med utbildningsbidrag), 
amanuenser samt kliniska amanuenser som inte omfattas av läkaravtalet. 
 
Upplysning: För arbetstagare som omfattas av chefsavtalet gäller i stäl-
let det avtalet i tillämpliga delar2. 
 
4 § 
Vikariatslön (2 kap. 4 § ALFA) 
 
Avtalet 1995-05-19 om vikariatslön skall fortsätta att tillämpas. Avtalet 
bifogas som bilaga 1. 

                                                           
1 Motsvaras idag av ALFA/ALFA-T 1 kap 4 § 
2 Numera gäller lokalt avtal om lokal chefskrets 2010-10-01 

http://www3.lu.se/pers/Regler/lokal_chefskrets_101001.pdf


 
5 § 
Ersättning vid tjänsteresa och förrättning (2 kap. 4 § ALFA) 
 
Det lokala avtalet 1993-05-03 om inrikes tjänsteresa för arbetstagare vid 
Lunds universitet vilka omfattas av ATH3 samt det lokala reseavtalet 
1992-02-12 om kostnadsersättning och lönetillägg vid utrikes tjänsteresa 
och förrättning skall fortsätta att tillämpas. Avtalen bifogas som bilaga 
2 respektive bilaga 3. 
 
6 § 
Oreglerad arbetstid (4 kap. 14 och 28 §§ ALFA) 
 
Vissa arbetstagare som inte är lärare kan enligt 4 kap. 14 eller 28 § 
ALFA ha oreglerad arbetstid. För sådana arbetstagare gäller inte be-
stämmelserna i 7–11 §§.  
 
7 § 
Arbetstidens förläggning för arbetstagare som inte har flexibel ar-
betstid (4 kap. 12 § ALFA)4 
 
- - - 
[Paragrafen har upphört att gälla och ersatts med lokalt avtal om flexi-
bel arbetstid. Se Lokalt avtal om arbetstid för andra arbetstagare än lä-
rare och lokalvårdare 1998-11-06.] 
 
8 § 
Flexibel arbetstid (4 kap. 24 § ALFA) 
 
- - - 
[Paragrafen har upphört att gälla och ersatts med lokalt avtal om flexi-
bel arbetstid. Se Lokalt avtal om arbetstid för andra arbetstagare än lä-
rare och lokalvårdare 1998-11-06.] 
 
9 § 
Arbetstidens förläggning inom lokalvård 
 
- - - 
[Paragrafen har upphört att gälla och ersatts med lokalt arbetstidsavtal 
för lokalvårdare. Se Lokalt avtal om arbetstid för arbetstagare som arbe-
tar med lokalvård 1999-02-23.] 
 
10 § 
Oregelbunden tjänstgöring enligt särskild turlista (4 kap. 26 § 
ALFA)5 
 
Vid arbetsställen där annan arbetstidsförläggning än s.k. kontorsarbets-
tid måste förekomma för arbetstagare som inte är lärare gäller i stället 

                                                           
3 Avtal för tjänster inom högskolan m m (ATH) ersattes fr o m 1997-01-01 av ALFA 
4 Numera 4 kap 11 § 
5 Numera 4 kap 27 § 

http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/arbetstidsbestammelser_avtal_981106.pdf
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/arbetstidsbestammelser_avtal_981106.pdf
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/arbetstidsbestammelser_avtal_981106.pdf
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/arbetstidsbestammelser_avtal_981106.pdf
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/arbetstidsavtal_lokalvardare_990223.pdf
http://www5.lu.se/upload/regelverket/personalfragor/arbetstidsavtal_lokalvardare_990223.pdf


för det som sägs i 7-9 §§ det som följer av bilaga 5 för de arbetstagare 
som skall ha denna arbetstidsförläggning. 
 
11 § 
Obekvämtidstillägg (4 kap. 24 § ALFA) 
 
Andra arbetstagare än lärare som fullgör arbete på obekväm tid har rätt 
till obekvämtidstillägg enligt vad som följer av bilaga 6. Obekvämtids-
tillägg utges dock inte när arbete utförs på flexibel arbetstid inom flex-
ramen. 
 
12 § 
Arbetstid och semester för vissa arbetstagare inom studerandehäl-
sovården 
 
Det lokala kollektivavtalet 1993-06-11 om förläggning av arbetstid och 
semester för arbetstagare vid den särskilda arbetsenhet inom studerande-
enheten inom universitetets centrala förvaltning, som har att erbjuda 
hälsovård för de studerande vid universitetet, skall fortsätta att tilläm-
pas. Avtalet bifogas som bilaga 7. 
 
13 § 
Arbetstidsbestämmelser m.m. för lärare (4 kap. 25 § och 2-8 §§ bi-
laga 5 ALFA) 
 
- - - 
[Paragrafen har upphört att gälla och ersatts med lokalt avtal om ar-
betstid för lärare. Se Lokalt avtal med SACO om arbetstid för lärare m 
fl vid Lunds universitet 2012-02-29 resp Lokalt avtal med OFR och 
SEKO om arbetstid för lärare m fl vid Lunds universitet 2012-02-29.] 
 
14 § 
Semester m.m. för lärare (4 kap. 25 § och bilaga 5 ALFA) 
 
- - - 
[Paragrafen har upphört att gälla och ersatts med lokalt avtal om ar-
betstid för lärare. Se Lokalt avtal med SACO om arbetstid för lärare m 
fl vid Lunds universitet 2012-02-29 resp Lokalt avtal med OFR och 
SEKO om arbetstid för lärare m fl vid Lunds universitet 2012-02-29.] 
 
15 § 
Timarvoden m.m. (5 kap. 1 § ALFA)6 
 
- - - 
[Paragrafen har upphört att gälla och ersatts med lokalt avtal om tim-
arvoden. Se Avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och 
helgundervisning m m 2009-01-23.] 
 

                                                           
6 Texten om timarvode har tagits bort (hänvisningen avsåg 1 § bilaga 5 ALFA) 

http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229SACO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229SACO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229OFR-SEKO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229OFR-SEKO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229SACO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229SACO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229OFR-SEKO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Regler/Arbetstidsavtal120229OFR-SEKO_larare.pdf
http://www3.lu.se/pers/Loner-skatt/timavtal_090123.pdf
http://www3.lu.se/pers/Loner-skatt/timavtal_090123.pdf


16 § 
Uppdragstillägg (bilaga 5 ALFA)7 
 
- - - 
[Paragrafens första stycke har upphört att gälla och ersatts med lokalt 
avtal om uppdragstillägg. Se Avtal om uppdragstillägg 2009-01-23.] 
 
I fråga om uppdragstillägg gäller även följande. 
 
För dagar då arbetstagaren inte fullgör uppdraget på grund av partiell 
tjänstebefrielse för forskning eller på grund av ledighet eller frånvaro då 
bestämmelserna i 9 kap. 3-9 §§ respektive 10 kap. ALFA är tillämpliga 
skall tillägget dras in. Därvid skall löneavdragsreglerna i 9 kap. 8 § 
ALFA tillämpas. 
 
17 § 
Beräkning av semesterdagar vid oregelbunden tjänstgöring (5 kap. 
11 § ALFA) 
 
För en arbetstagare som har annan arbetstidsförläggning än s.k. kontors-
arbetstid skall varje arbetsdag (i förekommande fall även lördagar och 
sön- och helgdagar) som infaller under en semesterperiod räknas som 
semesterdag. 
 
18 § 
Semesterns förläggning för arbetstagare med koncentrerad deltids-
tjänstgöring (5 kap. 10 § 2 st. och 16 § ALFA) 
 
För en arbetstagare som till följd av deltidsanställning eller partiell le-
dighet har arbetstiden ordnat på ett sådant sätt att han är helt arbetsfri två 
eller flera vardagar i följd, skall semestern förläggas så att den i möjlig-
aste mån medför ledighet från lika lång sammanlagd arbetstid som om 
arbetstiden hade varit lika fördelad på vardagarna måndag-fredag under 
jämförelseperioden. 
 
19 § 
Sjukavdrag under sjuklöneperiod för arbetstagare med oregelbun-
den eller koncentrerad tjänstgöring (6 kap. 12 § ALFA)8 
 
För en arbetstagare som har annan arbetstidsförläggning än s.k. kontors-
arbetstid eller som har koncentrerad tjänstgöring gäller i fråga om sju-
kavdrag under sjuklöneperioden vad som sägs i bilaga 4 till ALFA. 
 

                                                           
7 Texten om uppdragstillägg har tagits bort 
8 Numera 6 kap 13 § 

http://www3.lu.se/pers/Loner-skatt/utlg_avtal090123_rev111124.pdf


20 § 
Giltighetstid och uppsägningstid (1 kap. 5 § ALFA)9 
 
Detta avtal och andra lokala avtal som fortsätter att gälla enligt detta av-
tal samt avtal som sluts med stöd av detta avtal skall ha samma giltig-
hetstid och uppsägningstid som ALFA. 
 
 
Lund den 20 december 1996 
 
Lunds universitet   SACO-rådet 
 
Staffan Svensson   Pehr Osbeck 
 
SEKO civil Skåne   TCO-OF/S 
 
Sonja Bengtsson   Kajsa Eriksson

                                                           
9 Numera 1 kap 6 § 
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