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Parter Göteborgs Stad och Kommunal Väst. I avtalet kallas parterna  

 Staden och Kommunal. 

Närvarande För Göteborgs Stad: Per Lundborg, Stadsledningskontoret. 

 Övriga deltagare från Staden: Anette Svensson, Intraservice, 

 Niclas Nero, SDF Majorna-Linné  
 

För Kommunal: Håkan Persson, ombudsman, Lena Laumann, 

ombudsman, Susanne Lilja, SDF Centrum, Teresa Barros, SDF 

Centrum och Helen Eriksson, SDF Västra Hisingen 

 

Ärende Kollektivavtal 2017 om rätt till heltid – deltid en möjlighet  

 och om individuell verksamhetsanpassad schemaläggning                                           

 avseende Personliga assistenter  

 

 

 

§ 1 Inledning 

 

Det antecknades; 

 

att parterna i april 2017 tecknat lokalt kollektivavtal (Dnr; 1509/15) om rätt till heltid – 

deltid en möjlighet och om individuell verksamhetsanpassad schemaläggning, som 

inte omfattar Personaliga assistenter.  

 

att Staden nu kallat till förhandling gällande tecknande av lokalt kollektivavtal som 

reglerar individuell verksamhetsanpassad schemaläggning samt rätt till heltid – deltid 

en möjlighet avseende Personaliga assistenter.  

 

att detta ”heltidsavtal 2017 avseende Personliga assistenter” börjar gälla 2017-10-01 

och ersätter tidigare avtal med motsvarande rubricering och med Dnr 1821/11, samt att 

detta avtal omfattar yrkesgruppen Personliga assistenter inom IFO/Funktionshinder.  

 

att det gamla avtalet Dnr 1821/11 gäller till dess ny lokal överenskommelse träffats 

mellan förvaltningslokala parter med anledning av detta nya heltidsavtal 2017 

avseende Personliga assistenter. De kommuncentrala parterna förutsätter att sådana 

lokala överenskommelser har träffats senast 2018-03-31. Om inte lokal 

överenskommelse kan träffas före 2018-03-31, ska detta i god tid anmälas till 

kommuncentrala parter, dock senast 2018-01-31. 

 

 



  

 

 
 

PROTOKOLL Sida 2 (9) 

Förhandlingsdatum Dnr 1509/15 

2017-05-15, 2017-06-07, Ersätter 1821/11 

2017-06-21, 2017-07-06, 

2017-08-28, 2017-09-08 

 

 

 

 

att detta heltidsavtal 2017 jämte bilaga 1 – Tillämpningsanvisning utgör grunden för 

stadens plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, i enlighet med 

Centrala och lokal anteckningar i bilaga 3 till HÖK 16. 

 

§ 2  Övriga avtal 

 

Gällande Huvudöverenskommelse med Kommunal (HÖK) och Allmänna 

Bestämmelser (AB) med bilagor och Arbetstidslagen (ATL) gäller om inte annat 

anges i detta avtal.  

 

§ 3 Definitioner 

 

Med Rätt till heltid – deltid en möjlighet avses individuell verksamhetsanpassad 

schemaläggning i kombination med arbetsgivarens och medarbetarens möjlighet att 

schemalägga vissa arbetspass som s.k. resurspass.  

Med Individuell, verksamhetsanpassad schemaläggning avser parterna 

arbetstidsscheman som kan variera i antalet timmar mellan olika schemaperioder 

utifrån verksamhetens behov. Sådana arbetstidsscheman ger också arbetstagarna 

möjlighet att påverka sin arbetstid inom ramen för verksamhetens bemanningsbehov. 

Beroende på antalet timmar som lagts ut under schemaperioden skapas ett positivt 

eller negativt saldo i förhållande till den enskilde arbetstagarens arbetstidsvillkor enligt 

anställningsavtalet. 
 

Med ”schemaområde” menas det område inom vilket enheter/chefer samarbetar vid 

schemaläggningen. Det kan t ex. vara ett område där två eller fler chefer samarbetar 

för att kunna säkerställa en bra bemanning för berörda brukare under kommande 

schemaperiod. Medarbetarna får på så sätt möjlighet att redan inför kommande 

schemaperiod lägga ut arbetspass på olika enheter/avdelningar. Arbetssättet minskar 

behovet av att schemalägga resurspass. 
 

Med ”centraliserad schemakorrigering” menas att schemakorrigeringen inte sköts på 

varje avdelning utan samordnas för t.ex. ett schemaområde, en verksamhet eller hela 

förvaltningen. Det innebär dels att medarbetaren har större möjligheter att få ut de 

lediga dagar som hen vill ha och att i större utsträckning få igenom sina 

schemaönskemål. 
 

Övriga definitioner – se bilaga 1 – Tillämpningsanvisning. 
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§ 4 Uppföljning och arbetsmiljö 

 

Det är naturligt att arbetstidsfrågorna löpande följs upp, att konsekvenser beskrivs och 

att eventuella åtgärder initieras inom ramen för samverkanssystemet.  

 

Fr.o.m. 2016-03-31 gäller AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. Av 

denna föreskrift framgår att arbetstidsförläggningen är viktig och att arbetsgivaren ska 

vidta åtgärder som motverkar att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos 

arbetstagarna. Som riskområden för ohälsa nämns bl.a. nattarbete, delade arbetspass, 

stor omfattning av övertid, långa arbetspass och krav om ständig nåbarhet utan att 

känna till sin arbetstid.  

 

Regler avseende hälsoundersökningar för de som arbetar natt (kl. 00-05) anges i AFS 

2005:6 ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (se bilaga 1 – Tillämpningsanvisning).  

Arbetsmiljöfrågorna ska tas upp på arbetsplatsträffarna (APT).  

Uppföljning av arbetstidens förläggning ur ett arbetsmiljöperspektiv görs på 

grupp/enhetsnivå. En sådan uppföljning blir då en del av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet och ett underlag för dialog och åtgärder kring bland annat 

arbetsbelastning och arbetsorganisation. 
 

§ 5 Arbetstidsschema, schemaperiod m.m. 

 

För anställda, som arbetar inom ramen för detta avtal fastställs ett grundschema, som 

anger fridagar och en arbetstidsförläggning som uppfyller det arbetstidsvillkor som 

framgår av den anställdes anställningsavtal. 

 

Förvaltningslokala parter kan träffa överenskommelse om att reglerna i detta avtal 

även skall omfatta medarbetare som i huvudsak arbetar natt och som har en 

veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33). Särskilda villkor för arbetstid, 

rast m.m. för denna grupp framgår av bilaga 1 – Tillämpningsanvisning. 

 

a) Vid ledighet efter att en schemaperiod utgått är det grundschemat som ligger till 

grund för löneberäkning.  

b) Med utgångspunkt från arbetstidsvillkoret i grundschemat kan fler eller färre 

timmar läggas ut under en schemasperiod. Detta kan initieras både av 

arbetsgivare och arbetstagare. 

c) Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under 

begränsningsperioden. För personal som omfattas av bilaga J till AB gäller att den 

sammanlagda arbetstiden under varje period av sju dagar får uppgå till högst 48 

timmar i genomsnitt, inklusive jourtid, under en beräkningsperiod om högst 16 

veckor. 
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Forts. från sid 3, § 5. 

d) Vid förläggning av arbetstiden kan avvikelsen vara såväl högre som lägre i 

förhållande till den enskildes totala arbetsskyldighet under aktuell schemaperiod. 

Som mest kan avvikelse ske med plus respektive minus 20 timmar. 

e) Vid varje schemaperiods slut får inte det sammanräknade saldot överstiga plus 30 

timmar respektive minus 10 timmar. 

f) Arbetstagare som har en positiv timbank (max +30 tim) kan under pågående 

schemaperiod ansöka om ledighet för hel- eller del av dag med hjälp av dessa 

timmar. Chef bedömer på sedvanligt sätt om ledigheten kan beviljas utifrån 

verksamhetens behov. Om ledigheten beviljas utgår man från arbetstiden i det 

fastställda placeringsschemat. Ledigheten får inte ha en större omfattning än 

innestående plustimmar. 

g) Schemaperioden vid individuella verksamhetsanpassade scheman kan uppgå till 

högst 16 veckor. 

h) Den ordinarie arbetstiden i ett arbetspass får uppgå till högst 10 timmar per dygn, 

undantaget jourtid, samt då längre arbetspass kan motiveras för att tillgodose en 

enskild brukares beslutade bistånd. Dock gäller reglerna i HÖK/AB och ATL. (Se 

även bilaga 1 – Tillämpningsanvisning avseende medarbetare som arbetar natt). 

Med dygn avses tiden mellan två dygnsbryt.  

i) Ett arbetspass bör normalt inte understiga 5 timmar för heltidsarbetande respektive 4 

timmar för deltidsarbetande arbetstagare. Undantag från denna regel får göras för 

enhetens APT-möten och kortare kompetensutvecklingsinsatser. Kortare pass kan 

också schemaläggas då medarbetaren själv önskar det under förutsättning att ansvarig 

chef bedömer att verksamhetens behov tillgodoses. I dessa fall gäller särskilda regler 

för frånvaroavdraget (se § 8). 

j) Regleringen i AB § 13 moment 5, st 1, fullgörs genom att lokal facklig företrädare 

ges tittabehörighet i schemasystemet. 

k) Delade turer får inte förekomma. Om den schemalagda rasten överstiger 60 minuter 

betraktas detta som en delad tur. Om medarbetaren själv önskar schemalägga delad tur 

kan chef göra undantag och godkänna en sådan schemaläggning utifrån verksamhetens 

behov. Chef ska informera lokal facklig företrädare om sådant undantag innan 

schemaperioden börjar gälla.  
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§ 6 Resurspass 

 

Under förutsättning att all månadsavlönad personal, som enligt lokal överenskommelse 

ska omfattas av detta kollektivavtal 2017 ”Rätt till heltid – deltid en möjlighet”, har 

heltidstjänst, eller har erbjudits heltidstjänst, kan arbetsgivaren vid behov schemalägga 

resurspass. 

Med resurspass avses ett arbetspass där medarbetaren är tillgänglig för arbete inom egen 

eller annan chefs ansvarsområde via förvaltningens bemanningsenhet. 

Förvaltningarna måste lokalt diskutera hur resurspassen ska genomföras. T.ex. bör varje 

medarbetare ha ett begränsat antal arbetsplatser som hen ska kunna göra resurspass på (se 

vidare parternas rekommendationer i bilaga 1 – Tillämpningsanvisning).  

Schemalagda resurspass omfattas inte av AB § 23 mom. 2. 
 

Resurspass för medarbetare som arbetar dag/kväll och som har en 

veckoarbetstid på 38,25, 37 eller 40 tim/vecka: 

 

a) Andelen schemalagda resurspass får utgöra högst 20 procent av individens 

sammanlagda arbetstid under schemaperioden enligt anställningsavtalet. Avser 

de arbetspass där medarbetaren inte vet när arbetstiden börjar och slutar när 

schemat har fastställts.  

Medarbetare som vill göra fler resurspass än vad som regleras i denna punkt ovan, 

kan ta upp frågan med sin chef. Om sådan överenskommelse träffas får andelen 

resurspass inte överstiga 50 procent av den sammanlagda arbetstiden under 

schemaperioden. Chef ska informera lokal facklig företrädare om 

överenskommelsen innan schemaperioden börjar gälla. 

b) Vid varje resurspass visar medarbetaren när på dygnet hen helst önskar arbeta 

genom att ange ett s.k. skuggpass. Skuggpassets längd är 1/5-del av 

medarbetarens veckoarbetstid och utgör också den tid som avräknas 

veckoarbetstiden vid schemaläggningen (se vidare bilaga 1 - 

Tillämpningsanvisning). 

c) De dagar medarbetaren schemalagt resurspass är denne skyldig att acceptera det 

arbetspass som tilldelas från bemanningsenheten, oavsett när under dagen 

arbetspasset ligger. Resurspasset kan vara längre än det avräknade skuggpasset 

och generera plustid, men får inte vara kortare och medföra minustid för 

medarbetaren.  

d) Byte mellan sent respektive tidigt arbetspass ska meddelas medarbetaren snarast 

möjligt efter det att resurspassen exporterats till bemanningsenheten, dock 

senast dagen innan arbetspasset ska utföras. I det fall resurspasset ska utföras 

dag efter ledig dag ska medarbetaren i största möjliga utsträckning få beskedet 

redan innan den senast utförda arbetsdagen är slut. 
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Forts. från sid 5, § 6. 

e) Resurspass på natten får endast planeras in om medarbetaren själv önskar arbeta 

natt. 

f) Om verksamheten har behov av att schemalägga resurspass under natten för 

medarbetare som normalt arbetar dag/kväll, krävs att förvaltningen kommer 

över ens med de lokala fackliga företrädarna om hur dessa ska schemaläggas 

och hanteras. 

g) Om ett resurspass inte utnyttjas ska medarbetaren arbeta med lämpligt uppdrag 

inom överenskommen verksamheten, i enlighet med skuggschemat. Om 

medarbetaren hunnit anlända till sin ordinarie arbetsplats när en placering 

meddelas från bemanningsenheten, ska denne påbörja tjänstgöringen vid den 

beställande enheten så snart det är möjligt. 

 

§ 7 Verksamhetspass 

 

Ett verksamhetspass är ett arbetspass där medarbetaren arbetar som resurs för 

verksamheten. Det innebär att medarbetaren är tillgänglig för att ersätta en kollega 

eller förstärka en arbetsplats inom ramen för sitt fastställda schema, oftast i samband 

med oplanerad frånvaro. Planerad frånvaro skall i första hand täckas med 

månadsavlönade medarbetare vid schemaläggningen.  
 

Ett schemalagt verksamhetspass genomförs i första hand på den egna avdelningen/ 

gruppbostaden/arbetslaget, i andra hand inom närmaste chefs ansvarsområde och i 

tredje och sista hand hos någon annan chef som tillhör samma schemaområde (se 

vidare bilaga 1 – Tillämpningsanvisning). Arbetsgivaren avgör om medarbetaren har 

tillräcklig kompetens för arbetet. 

 

Om det inte finns behov av ett schemalagt verksamhetspass inom angivna områden 

ovan, kan arbetspasset lämnas över till bemanningsenheten. Verksamhetspasset 

omvandlas då till ett resurspass, dock med bibehållen schemalagd arbetstid. Detta 

arbetspass ska då räknas in bland de resurspass som sammanlagt inte får överstiga  

20 procent av medarbetarens sammanlagda veckoarbetstid under schemaperioden. 

 

§ 8 Sammanräkning, avräkning och ersättning 

 

Om timbankens saldo överstiger plus 30 timmar, enbart p.g.a. hur många arbetstimmar 

som schemalagts under schemaperioden, gäller att timmar utöver 30 ersätts med 200 % 

av lönen per timme. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med 

belopp som förutsätts i semesterlagen. 
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Forts. från sid 6, § 8. 

a) För deltidsanställd medarbetare och medarbetare som är partiellt tjänstlediga i 

enlighet med § 10 i detta avtal, skall reglerna i AB § 20 mom. 3 st.1 gälla. För 

arbetstid utöver den för heltidsanställd avtalade arbetstiden gäller reglering för 

heltidsanställd medarbetare ovan. 

 

b) Om timbankens saldo understiger minus 10 timmar, enbart p.g.a. hur många 

arbetstimmar som schemalagts, under begränsningsperioden, skall dessa timmar 

regleras påföljande schemaperiod genom saldokorrigering, så att gränsen lägst 

minus 10 timmar återställs. 

 

c) Om den faktiska tjänstgöringen en resursdag överstiger den tid som avräknats 

vid schemaläggningen ska mellanskillnaden tillföras timbanken. Timbanken får 

inte påverkas negativt p.g.a. ett resurspass. 

 

d) Beordrad övertid/fyllnadstid hanteras i enlighet med Allmänna Bestämmelser  

§ 20. 

e) Om en heltidsanställd medarbetare slutar sin anställning, (gäller även vid byte 

av förvaltning inom staden) eller påbörjar ledighet överstigande sex månader 

utbetalas innestående plustid med 1/165 av månadslönen per timma medan 

minustiden efterskänks. För en deltidsanställd medarbetare sker omräkning av 

lönen till motsvarande heltid innan uträkningen sker. Arbetsgivaren bör därför 

sträva efter att snarast möjligt återställa den eventuella minustid som uppstått i 

samband med schemaläggningen. 

 

§ 9 Frånvaroavdrag 

 

Grundschemat anger medarbetarens ordinarie arbetstid utifrån aktuell sysselsättningsgrad 

och registreras i lönesystemet. Detta schema ligger bl.a. till grund för löneavdrag vid 

semester, sjukdom och annan frånvaro.  
 

Frånvaro p.g.a. sjukdom, vård av barn, eller annan beviljad tjänstledighet på arbetsdag 

som endast omfattar APT eller kortare kompetensutvecklingsinsats (heltid kortare än 5 

timmar, deltid kortare än 4 timmar), ger frånvaroavdrag per timma. 

 

§ 10 Rätt till heltid samt rätt att välja sysselsättningsgrad (partiell tjänstledighet).  

 

Samtliga månadsavlönade medarbetare som omfattas av detta kollektivavtal 2017 har 

rätt till heltidsanställning. De medarbetare som inte önskar arbeta heltid har rätt att 

arbeta deltid genom att vara partiellt tjänstlediga ett år i taget. Detta gäller samtliga 

berörda medarbetare. 
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Vid beviljande av partiell tjänstledighet enligt detta avtal ska beaktas att 

sysselsättningsgraden som lägst måste uppgå till 20 timmar per vecka.  

Lokala parter ska träffa överenskommelse om senaste tidpunkt att inkomma med 

önskemål om partiell tjänstledighet samt från vilken tidpunkt ledigheten ska gälla. 
 

§ 11 Förvaltningslokala överenskommelser 

 

Detta avtal gäller för månadsavlönad personal inom de verksamheter som tillämpar 

individuell verksamhetsbaserad schemaläggning och som därmed erbjudits 

heltidsanställning i kombination med möjligheten till partiell tjänstledighet.  

Förvaltningarna behöver komma överens med förvaltningslokala fackliga parter om 

nedanstående punkter, i övrigt gäller det som de kommuncentrala parterna kommit 

överens om och som regleras i detta kollektivavtal 2017. 

• För vilka verksamheter/sektorer/enheter/yrkesgrupper avtalet ska gälla.  

• Hur förvaltningen avser att arbeta med schemaprocessen inom berörda 

verksamheter och vem som är ansvarig för de olika delarna av processen. 

• Vilka datum som ska gälla för ansökan om partiell tjänstledighet (se § 10), 

• Förvaltningslokala parter ska komma överens om hur arbetstidsfrågorna ska 

följas upp och diskuteras utifrån dess betydelse för medarbetarens arbetsmiljö 

och hälsa.  

 

Förvaltningslokala parter kan träffa överenskommelse om att reglerna i detta avtal 

även skall omfatta medarbetare som i huvudsak arbetar natt och som har en 

veckoarbetstid om 36 timmar och 20 minuter (36,33). Särskilda villkor för arbetstid, 

rast m.m. för denna grupp framgår av bilaga 1 – Tillämpningsanvisning.  

 

 

Om förvaltningen behöver tillämpa schemaläggning av resurspass för medarbetare 

som kontinuerligt arbetar natt och som har en veckoarbetstid om 36,33 tim/vecka, 

krävs att förvaltningen kommer överens med de lokala fackliga företrädarna om hur 

dessa ska schemaläggas och hanteras (se § 6, samt bilaga 1 – Tillämpningsanvisning). 

 

Den lokala överenskommelsen ska dokumenteras och undertecknas av de lokala 

parterna, men har inte kollektivavtals ställning. Avtalsparterna förutsätter dock att 

överenskommelserna respekteras såsom ömsesidiga åtaganden. De förvaltningslokala 

överenskommelserna bör också innehålla bestämmelser om uppsägningstid samt om 

eventuella villkor och former för uppsägning. 
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Bilaga 1 – Tillämpningsanvisning, ska ses som ett stöd i förvaltningarnas arbete med 

individuell verksamhetsbaserad schemaläggning och tydliggör i vissa delar parternas 

gemensamma syn på bemanningsarbetet och hur avtalet ska tillämpas.  

 

Tillämpningsanvisningen har inte kollektivavtals ställning och kan justeras löpande för 

att om möjligt underlätta det förvaltningslokala arbetet. 

 

§ 12 Giltighet och övergångsbestämmelse  

 

Detta avtal gäller från och med 2017-10-01. Avtalet gäller tillsvidare med tre månaders 

ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning ska ske skriftligt för att vara giltig. 

 

Förvaltningar som idag tillämpar en lokala överenskommelse som bygger på tidigare 

kollektivavtal med Dnr 1821/11, äger rätt att tillämpa dessa tills ny lokal 

överenskommelse träffats som bygger på detta kollektivavtal 2017. De kommuncentrala 

parterna förutsätter att sådana lokala överenskommelser har träffats senast 2018-03-31. 

 

§ 13 Förhandlingarna avslutas 

 

Förhandlingarna förklaras avslutade 2017-09-08 

 

 Justeras: 

 För Göteborgs Stad För Kommunal Väst 

 

 

 

 Per Lundborg Lena Laumann  

 

Godkännes 

 

 

 

Tord Karlsson Maria Rydén 


