
I el LINKÖPINGS
111/ UNIVERSITET

Avtal om arbetstid för teknisk personal vid Centrum för Biomedicinska
Resurser (CBR)

1 §

Avtalet sluts med stöd av Allmänt Villkorsavtal och Allmänt Villkorsavtal-T,
2 kap 2 §.

2 § Veckoarbetstid

Heltidsanställd personal arbetar 38,5 timmar per vecka inklusive lagstadgad
djurtillsyn under helg.

3 § Flextid
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Personal vid CBR omfattas av flexibel arbetstid (flextid) enligt LiU-Villkorsavtal/
Villkorsavtal-T, 3 §.

4 § Lagstadgad djurtillsyn under helg

Lagstadgad djurtillsyn under helg beräknas omfatta högst fyra (4) timmar per
lördag, söndag och räknas in i veckoarbetstiden. Tjänstgöringen schemaläggs
med två tekniker per helg och med en begränsningsperiod om sex veckor.

Då röd dag infaller på måndag till fredag, klämdag samt storhelger arbetar
personal efter särskild roterande helglista och arbetad tid kompenseras gånger
två.

Arbetsscheman och/eller eventuella turlistor fastställs efter dialog med
medarbetarna av arbetsledningen vid CBR. Arbetsscheman ska läggas så att 36
timmars veckovila och 11 timmars dygnsvila garanteras.

När ledig dag enligt schema infaller på s k klämdag ska det kompenseras i ledig
tid. För det fall arbetet under helgtjänst utförs under kortare tid än vad som
schemalagts påverkas flextidssaldot negativt endast för det fall skillnaden är en
timme eller mer. Minst två timmar ska dock alltid räknas som arbetstid per
helgdag.

Lagstadgad djurtillsyn under helg regleras genom schema och ska gälla för
minst tre månader.
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5 § Tjänstgöringsschema
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Anställda ska efter kompetens och i dialog ingå i ett tjänstgöringsschema för
tjänstgöring vid CBRs anläggningar, Campus Valla resp Campus US.

6 § Övertid

Övertid utgår inte för arbetstid enligt schema. För det fall arbete beordras

under veckodagarna efter åtta (8) timmars utfört arbete eller att arbete tar
längre tid än schemalagd tid utgår övertidsersättning.

7 § Giltighetstid och uppsägningstid

Detta avtal gäller fr o m 1 oktober 2016 t o m 30 september 2017. Detta avtal
ersätter avtal LiU-2015-01385.

8 §

Enas parterna om att förhandlingarna i detta ärende är ayslutade i och med att
detta avtal undertecknats.
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