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MERTID, ÖVERTID, BEREDSKAP, JOUR, 
KVÄLLSUNDERVISNING SAMT 
PROFESSORSTIMMAR FÖR ANSTÄLLD 
PERSONAL 

Efternamn och förnamn År, månad Personnummer 

Avser befattning Institution/enhet 

Fr.o.m. 
år, månad, dag 

T.o.m. 
år, månad, dag 

Mertid, antal timmar 

Övertid 

Rad 
nr 

Enkel, antal timmar Kvalificerad, antal timmar 

Summa timmar 

Kvällsundervisning  

Lart 

055 

Fr.o.m. T.o.m. Antal timmar À-pris Rad nr 

Professorstimmar (max 50 timmar/kalenderår)  

Lart 

062 

Fr.o.m T.o.m. Antal timmar À-pris Rad nr 

Jour  

Lart 

130 

Fr.o.m T.o.m. Antal timmar À-pris Rad nr 

130 

Beredskap  

Lart 

131 

Fr.o.m T.o.m. Antal timmar À-pris Rad nr 

131 

OB 
 
Lart 

1350 

Fr.o.m T.o.m. Antal timmar À-pris Rad nr 

1360 

1370 

Kontering anges endast vid avvikelse från anställningsbeslutet  

Rad nr Fördelning % Kostnadsställe Projekt 

Beslut om utbetalning  

Datum Telefon, handläggare Namn, prefekt/motsvarande 

SU 9035 PA 2021-12 
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