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 Flextidsavtal 

 

Normaltid: Ordinarie arbetstid enligt fastställt schema 

  

Fast tid: Tid enligt schema som ej är flextid 

  

Flextid: +/- 2 timme före eller efter arbetstidens början 

+/- 2 timmar före eller efter arbetstidens slut 

  

Total ram Tid från flextidens början före fast tid till flextidens slut efter fast tid 

  

Rast: Rast om minst 30 minuter och max 90 minuter.  

Om arbetspasset är längre än 6 timmar ska rast tas ut och det senast efter 5 

timmars arbete. 

Autoavdrag tillämpas med rast enligt vad som ligger i den enskilde 

medarbetarens schema om inte lunchen registreras. 

  

Flextidssaldo: + 15/- 15 timmar. I mellanperioden kan saldot ligga utanför ramen. 

  

Registrering: Registrering sker när arbetet påbörjas och avslutas.  

  

Avstämning: Tre avstämningstillfällen; 31 maj, 30 september och 31 januari 

Tid som understiger minimimåttet för minussaldot ger ett löneavdrag på en 

1/165 av månadslönen och tid som överstiger maximimåttet för plussaldot 

bortfaller utan ersättningsrätt.  

  

Obekväm 

arbetstid 

För ”skiftgående” medarbetare utges tillägg för obekväm arbetstid för faktisk 

fullgjord arbetstid.  

För övriga medarbetare utges tillägg för obekväm arbetstid endast för fullgjord 

arbetstid inom normalarbetstiden.  

  

Övertid I förväg beordrad eller i efterhand godkänd övertid som ligger före eller efter 

ordinarie arbetstid (enligt arbetstidsschema) gäller AB §20. 

  

Flexledighet Chef kan om arbetssituation och flextidssaldot medger bevilja medarbetare 

flexledighet för delar av arbetspass. Flexledighet för hela arbetspass kan i 

undantag beviljas under förutsättning att medarbetarens semesterrätt har 

planerats ut. 

  

Anställning 

upphör 

Före anställningens upphörande träffas överenskommelse med den enskilda 

medarbetaren hur innestående saldon ska regleras till 0 under 

uppsägningstiden. Plus kan regleras genom ledighet, minus kan regleras genom 

extra arbetspass, komptimmar eller semester. Är detta inte möjlig ska ett 

plussaldo betalas ut kontant med 1/165 av månadslönen och ett minussaldo 

regleras med ett löneavdrag motsvarande 1/165 av månadslönen per timme.  

  

Uppsägningstid Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre månader. 
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