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Riktlinjer vid Områdeskansliet för humanvetenskap för 
tillämpningen av regler för arbetstid och tillgänglighet m.m.  
 
Ett övergripande mål i områdeskansliets arbetsmiljöplan 2016 är att alla medarbetare ska vara 
delaktiga i arbetsmiljöarbetet. Två åtgärder som ska vidtas med anledning av det är att: 

- Informera	om	lokala	och	centrala	policyer	samt	tolkningen	av	dem	

- Vid	behov	skapa	tydliga	policyer	och	anvisningar	

Dessa riktlinjer syftar till att klargöra hur befintliga regelverk ska tillämpas inom 
områdeskansliet när det gäller vissa vanliga frågor i arbetsvardagen. Universitetets lokala 
regler återfinns i Villkorsavtal-SU samt i tillgänglig information på Medarbetarwebben.1 De 
centrala reglerna återfinns i Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.2 

Riktlinjerna har tagits fram av områdeskansliets ledningsgrupp i dialog med 
arbetsmiljögruppen och efter sektionsvisa diskussioner med övriga medarbetare. 

                                                        

 

1 Se 
http://www.su.se/polopoly_fs/1.137102.1463387004!/menu/standard/file/Villkorsavtal_SU_160101.pdf 
och information på http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor.  

2 Villkorsavtal och Villkorsavtal-T är centrala avtal mellan Arbetsgivarverket och OFR respektive 
Saco-S. Båda dessa benämns som Villkorsavtalet. Se http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--
skrifter/avtal/villkorsavtal-t-arbetsgivarverket---saco-s/ och http://www.arbetsgivarverket.se/avtal--
skrifter/avtal/villkorsavtal-arbetsgivarverket---ofrspo/. 
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Arbetstid 

Med arbetstid avses tid som ägnas åt arbete inom ramen för områdeskansliets verksamhet, 
oavsett om arbetet sker på arbetsplatsen eller på distans, exempelvis i hemmet eller under resa 
till eller från arbetsplatsen. Enligt Villkorsavtal-SU 4 kap § 13 gäller för teknisk-administrativ 
personal följande: 

Den	ordinarie	arbetstidens	längd	vid	heltidsarbete	är:		

8	timmar	10	minuter	-	helgfri	måndag-fredag	under	tiden	16	september	–	30	april.	

7	timmar	30	minuter	-	helgfri	måndag-fredag	under	tiden	1	maj	–	15	september.	

Den	ordinarie	arbetstiden	är	4	timmar	och	35	minuter	för:	

-	trettondagsafton	som	infaller	på	en	måndag	–	fredag,	

-	den	30	april	som	infaller	på	en	måndag	–	fredag,	

-	dagen	före	Alla	Helgons	dag	och	

-	den	23	december	som	infaller	på	en	fredag	

Arbetsfria	dagar	är	lördagar,	söndagar,	helgdagar	samt	skärtorsdagen,	
midsommarafton,	julafton	och	nyårsafton.	

De	år	nationaldagen	infaller	på	en	lördag	eller	söndag	erhåller	varje	anställd	en	extra	
ledig	dag	som	kan	tas	ut	innevarande	kalenderår	efter	samråd	med	närmsta	chef.	
Rätten	till	den	lediga	dagen	förfaller	om	den	inte	tas	ut	under	aktuellt	år.	Ledigheten	
kan	endast	tas	ut	som	hel	dag.	

Arbetstidens förläggning 

För teknisk-administrativ personal tillämpas flexibel arbetstid när arbetet medger det. Enligt 
Villkorsavtal-SU 4 kap § 17 gäller för teknisk-administrativ personal följande: 

Med	beaktande	av	den	fasta	tiden	och	övriga	krav	på	tillgänglighet	disponerar	
arbetstagaren	arbetstiden	inom	flexramen	vardagar	06.00−20.00.	

Den	fasta	tiden	är	tiden	mellan	klockan	09.00−15.00.	För	sådana	dagar	i	anslutning	till	
helger	då	den	ordinarie	arbetstiden	är	4	timmar	35	minuter	är	den	fasta	tiden	klockan	
09.00−12.00.	

Lunchflex	är	tiden	mellan	11.00–14.00.	Lunchrast	ska	tas	ut	med	minst	30	minuter	så	att	
en	sammanhängande	tjänstgöring	om	mer	än	6	timmar	inte	uppkommer.	
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För	en	deltidsarbetande	arbetstagare	fastställs	vilken	tid	som	är	fast	tid,	flextid	och	
flexram	genom	enskild	överenskommelse	mellan	arbetsgivaren	och	arbetstagaren.	Om	
ingen	överenskommelse	träffas	fastställer	arbetsgivaren	tiderna. 

Den fasta tiden är obligatorisk närvarotid, då alla medarbetare som arbetar heltid normalt ska 
vara tillgängliga på arbetsplatsen. Medarbetare måste dock vara beredda att vid behov även 
utföra arbetsuppgifter och delta i möten som är förlagda utanför den fasta tiden. Om en 
medarbetare inte kan vara på arbetsplatsen under den fasta arbetstiden, ska ansvarig chef alltid 
underrättas i god tid i förväg. 

För mer detaljer, se medarbetarwebben.3 

Flextid och kompledighet 

Flextidssystemet är en möjlighet för medarbetare att själv påverka sin arbetstid utanför den 
fasta arbetstiden mellan kl 09.00–15.00. Det innebär att man kan välja att börja tidigt på 
morgonen och i gengäld sluta tidigare på eftermiddagen eller börja kl 9 och därmed sluta 
senare på eftermiddagen. På samma sätt kan en längre arbetsdag kompenseras av en kortare. 

Alla medarbetare är skyldiga att dokumentera sin arbetstid, t ex i universitetets system för 
flextidsregistrering. Vid områdeskansliet regleras flextiden rullande under året samt genom en 
avstämning i samband med det årliga utvecklingssamtalet på våren. Plustiden får, vid den 
årliga avstämningen som görs, inte överstiga 40 timmar. Minustid får inte överstiga 20 timmar 
vid respektive månadsskifte. Ansvarig chef kan begära ut flexsaldo från medarbetaren. 

För områdeskansliets verksamhet är det gynnsamt att medarbetare utnyttjar sin flextid, då det 
innebär större möjlighet att några medarbetare är på plats tidigt på morgonen och sent på 
eftermiddagen. Flextidssystemet innebär därmed ett mervärde både för medarbetarna och för 
verksamheten. 

Syftet med flextidssystemet är att reglera tid utanför den fasta arbetstiden kl 09.00−15.00. Om 
en medarbetare har plussaldo i flexen, kan ledighet beviljas en hel arbetsdag eller del av 
arbetsdag mot redovisning av flexsaldo. Sådan kompensationsledighet för en hel arbetsdag 
beviljas av ansvarig chef i enskilda fall. Vid områdeskansliet kan i undantagsfall 

                                                        

 

3 Se http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor/arbetstider/arbetstid-för-teknisk-och-
administrativ-personal-1.3392 och 
http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor/arbetstider/information-om-flexibel-
arbetstid-1.3398.  
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kompensationsledighet för mer än en dag beviljas i syfte att reglera flexsaldot, främst i 
samband med semesterperioder eller när det annars är lämpligt för verksamheten. 

Klämdagar 

Klämdag är en enskild veckodag som är arbetsdag och som omges av två tjänstgöringsfria 
dagar pga att helgdag infaller. Med helgdag likställs julafton och nyårsafton.  

I Villkorsavtal-SU 4 kap. § 18 står:  

Om	arbetstagare	önskar	använda	plustid	till	ledighet	vid	s.k.	klämdag	bör	det	beviljas	
om	det	är	möjligt	med	hänsyn	till	verksamhetens	krav.	

Klämdagen kan normalt arbetas in inom ramen för flextiden, vilket innebär att medarbetaren – 
om det är möjligt med hänsyn till verksamheten – kan använda flextiden för uttag av hel ledig 
dag utan särskilt medgivande av chef. Klämdagen kan också regleras genom uttag av 
semesterdag. 

Övertid 

På områdeskansliet ska arbetet i första hand bedrivas inom ramen för ordinarie arbetstid och 
universitetets flextidssystem. 

I enskilda fall kan ansvarig chef beordra medarbetaren att arbeta övertid. Sådant 
övertidsarbete ska alltid vara beordrat och kan aldrig beslutas av medarbetaren själv. Övertid 
ersätts antingen med kompensationsledighet eller övertidsersättning, enligt överenskommelse 
mellan chef och medarbetare. Information om övertidsersättningen för enkel eller kvalificerad 
övertid framgår på Medarbetarwebben.4 

Sjukanmälan och vård av sjukt barn 

Vid sjukdom ska medarbetaren sjukanmäla sig till ansvarig chef samt i Primula. Vid sjukdom 
mer än sju kalenderdagar i följd ska läkarintyg skickas till lönehandläggare med kopia till 
ansvarig chef. 

Vid vård av sjukt barn ska medarbetaren anmäla VAB till ansvarig chef samt i Primula. 

                                                        

 

4 Se http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor/arbetstider/övertid-och-mertid-
ersättning-för-teknisk-och-administrativ-personal-1.3384.  
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Vid sjukdom och VAB ska medarbetaren se till att frånvaroanmälan finns på telefon och e-
post samt meddela ansvarig chef om akuta arbetsuppgifter behöver hanteras under 
medarbetarens frånvaro. 

I enskilda fall kan medarbetare och ansvarig chef komma överens om att arbete kan utföras på 
distans. Det bygger i så fall på att medarbetaren är arbetsför och kan vara tillgänglig. Viss 
flexibilitet i detta avseende kan gynna både medarbetare och verksamheten. I så fall ska det 
utförda arbetet i efterhand regleras mot omfattningen av sjukanmälan, av uttag av VAB eller 
av uttag av flextid. Chefen har ansvar för att säkerställa både att medarbetaren har en god och 
långsiktigt hållbar arbetssituation och att verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
Chef eller kollegor kan inte kräva insatser av en medarbetare när han eller hon är sjukanmäld 
eller har anmält VAB. 

Semester och ledighet  

Reglerna för semester och ledighet framgår på Medarbetarwebben.5 Semester kan bara 
beviljas för hel dag. Vid semester och ledighet ska medarbetaren alltid ha frånvarohänvisat sin 
telefon samt aktiverat automatiskt frånvaromeddelande på sin e-post. 

Om chef och medarbetare i undantagsfall kommit överens om att en medarbetare ska utföra 
enskilda arbetsuppgifter under semestern, ska det regleras mot uttaget av semesterdagar eller 
flextid. 

Enligt Villkorsavtalet 9 kap. 1 § om ledighet står: 

Om	det	behövs	får	en	arbetstagare	vara	ledig	utan	löneavdrag	för	läkar-	eller	
tandläkarbesök	m.m.	i	följande	fall.	

−	Vid	besök	hos	läkare,	företagshälsovård,	öppen	vård	eller	mödravårdscentral	samt	för	
blodgivning.	

−	Undersökningar	eller	behandlingar	efter	remiss	av	tandläkare	eller	läkare	samt	vid	
akuta	tandbesvär.	

Ledighet utan löneavdrag beviljas också för:6 

                                                        

 

5 Se http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor/semester och 
http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor/ledighet.  
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- Allvarligare sjukdomsfall, dödsfall, begravning, bouppteckning eller arvskifte inom 
egen familj eller den närmaste släktkretsen 

- Flytt 

- Fackligt förtroendemannauppdrag 

- Examen och tentamen. 

För annan vård, besök i barnens skola eller liknande ska medarbetare använda flextid eller 
ansöka om ledighet.  

Frånvaro under den fasta arbetstiden ska alltid stämmas av i god tid i förväg med ansvarig 
chef. 

Tillgänglighet och distansarbete 

Områdeskansliet ska ge stöd till områdesnämnd, områdesledning, fakultetsnämnd, 
fakultetsledning och institutioner. En framgångsrik stödverksamhet bygger på att 
medarbetarna vid områdeskansliet är tillgängliga på arbetsplatsen samt på telefon och e-post.  

För områdeskansliets arbetsmiljö och interna arbetsprocesser är det av stor vikt att alla 
medarbetare är på arbetsplatsen och gemensamt tar ansvar för frågor som löpande uppstår, för 
miljön i områdeskansliets gemensamma lokaler och för den psykosociala arbetsmiljön på 
arbetsplatsen. 

Tillgängligheten kan genom telefon, e-post och webbresurser säkerställas även med 
distansarbete. Även om områdeskansliets verksamhet normalt kräver närvaro på arbetsplatsen 
kan distansarbete vara ett bra alternativ i det enskilda fallet. Vissa arbetsuppgifter kan kräva 
särskilt koncentrerat arbete eller tillgång till resurser som finns på annat håll. Det kan också 
finnas andra omständigheter som innebär att distansarbete i det enskilda fallet är mer effektivt 
än närvaro på arbetsplatsen, t ex vid arbetsmöten utanför universitetet eller läkarbesök. 
Möjlighet till distansarbete kan också motiveras av målet att arbetsgivaren ska underlätta för 
anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap.7 

                                                                                                                                                               

 

6 Se närmare i Villkorsavtalet 9 kap 2 §: 
http://www.su.se/medarbetare/personal/anställningsvillkor/avtal  

7 Se http://www.su.se/regelboken/bok-4/jämställdhet-jämlikhet-och-likabehandling/stockholms-
universitets-jämlikhets-och-jämställdhetsplan-2015-2017-1.240688.  
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Önskemål om distansarbete ska i förväg stämmas av med ansvarig chef. Verksamhetens bästa 
är alltid utgångspunkten för frågan om undantag från huvudregeln att arbetet kräver närvaro 
på arbetsplatsen. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar att säkerställa att inte 
andra kollegor drabbas negativt av att någon arbetar på distans. 

Områdeskansliets verksamhet kan oftast skötas i anslutning till den fasta arbetstiden med 
tillägg för flextid.8 I enskilda fall kan verksamheten kräva att en medarbetare är tillgänglig 
eller nåbar även vid andra tidpunkter. Ansvarig chef eller kollegor ska i möjligaste mån 
överenskomma i förväg om sådan tillgänglighet krävs av en medarbetare vid ett visst tillfälle.  

Medarbetare är inte skyldiga att läsa och besvara e-post och sms utanför sin arbetstid om inte 
annat i förväg överenskommits med ansvarig chef eller berörda kollegor. 

Mötestider 

Enligt Stockholms universitets jämlikhets- och jämställdhetsplan ska arbetsgivaren 
”underlätta för anställda att förena förvärvsarbete och föräldraskap”. På områdeskansliet ska 
därför möten i möjligaste mån förläggas mellan kl 09.00–16.00 och kallelser skickas ut i god 
tid före mötet. 

Mobiltelefoner 

Områdeskansliet har infört MEX-telefoni. Det innebär att alla medarbetare har mobiltelefon 
och att fasta telefonabonnemang avskaffats. Mobiltelefonerna ger möjlighet till mer flexibelt 
arbete med tillgång på distans till både telefon, e-post och webbresurser. Arbetstelefonen kan 
användas för alla samtal och all mobilsurf kopplade till behovet av att använda arbetstelefonen 
för flexibelt arbete.  

I och med MEX-telefonins flat rate-system behöver inte prefix för privata inrikessamtal 
användas, eftersom privatsamtal inte medför någon merkostnad för myndigheten. 
Mobiltelefonen får inte användas för privata utlandssamtal, eftersom dessa inte ingår i flat 
rate-systemet och därför debiteras separat. För sådana samtal är medarbetaren 
betalningsansvarig. 

                                                        

 

8 I och med flextidssystemet i Villkorsavtal-SU preciseras arbetstidens längd. Utöver den fasta 
arbetstiden mellan kl 09.00−15.00 kan medarbetaren välja att förlägga sin arbetstid inom hela 
flexramen kl 06.00−20.00. 
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Användning av mobiltelefon i utlandet 

Vid utlandsresa i tjänsten ska telefonen användas med omdöme och försiktighet eftersom 
telefonsamtal och annan datatrafik till och från telefonen kan vara mycket kostsam. 
Medarbetare ska se till att funktioner som innebär att telefonen automatiskt hämtar och 
skickar data stängs av (sk roaming). Om ingen annan överenskommelse i förväg gjorts med 
ansvarig chef får medarbetaren själv svara för kostnaden i de fall sådana funktioner använts. I 
första hand bör datatrafik gå via wifi. Eventuella arbetsrelaterade kostnader för wifi ska 
medarbetaren hantera som ett utlägg i tjänsten. 

Kostnader för privat användning av mobiltelefonen som uppstår vid utlandsresa ska 
medarbetaren själv stå för. 

Stöld eller förlust av mobiltelefon 

Mobiltelefonen är idag ett självklart och viktigt arbetsredskap. Var och en ska hantera sin 
mobiltelefon med varsamhet och aktsamhet. Om detta följts, är medarbetaren inte 
ersättningsskyldig vid skada, stöld eller förlust av mobiltelefonen. Om något inträffar med 
mobiltelefonen, ska medarbetaren genast anmäla det till sin chef. 

Alla medarbetare ansvarar för att säkerställa att mobiltelefonen har autolås-funktionen 
påslagen för att försvåra att någon obehörig kommer åt telefonens innehåll och funktioner, 
t ex mejl.  

Ersättning vid tjänsteresa och flextid vid konferens 

Vid inrikes och utrikes tjänsteresa har enligt Villkorsavtalet 10 kap. ”arbetstagare rätt till 
resekostnadsersättning och traktamente”. Närmare information om tjänsteresor, 
försäkringsvillkor etc. finns på Medarbetarwebben.9 

Vid områdeskansliet ska medarbetare normalt begära traktamente, i enlighet med riktlinjerna 
för inrikes respektive utrikes resa. Om fria måltider erhållits exempelvis i samband med 
konferens, får medarbetaren själv avgöra om traktamente ska begäras ändå med avräkning för 
måltiderna. 

Vid intern konferens med övernattning inom områdeskansliet, ska de i programmet planerade 
arbetspassen bokföras som arbetstid i flextidssystemet. Oplanerad tid, middag respektive 
frukost ska däremot inte bokföras som arbetstid. 

                                                        

 

9 Se http://www.su.se/medarbetare/personal/resor/tjänsteresor.  


