
 
   
 

Informerat i samverkansgruppen den 2015-05-21 

Flexibel arbetstid inom Psykiatri Nordväst  
 
Inom SLSO finns ett gemensamt kollektivavtal om flexibel arbetstid som gäller  
fr o m 2014-09-01. I april 2015 tecknades ett tilläggsavtal med samtliga fackliga 
organisationer förutom Vårdförbundet. Det nya avtalet är ett ramavtal som ger 
varje resultatenhet möjligheten att avgöra hur flextidsramarna ska se ut i den egna 
verksamheten.  
 
Psykiatri Nordväst har fattat beslut om vilka flextidsramar som ska gälla för 
klinikens medarbetare och dessa flextidsramar förtydligas på nästa sida.  
 
I och med att Vårdförbundet har valt att inte gå med i det senaste ramavtalet så 
gäller, för medlemmar i Vårdförbundet och för oorganiserade sjuksköterskor inom 
Vårdförbundets avtalsområde, om möjligt det tidigare slutna kollektivavtalet från 
2014-09-01. Därför skiljer sig flextidsramarna för denna yrkesgrupp från övriga 
medarbetare inom kliniken.  
 
 
 

Omfattning 
Tillämpningen av flexibel arbetstid omfattar samtliga yrkesgrupper och samtliga 
verksamheter under förutsättning att detta är möjligt utifrån verksamhetens 
uppdrag och behov.  
 
Undantagna är de med oreglerad arbetstid.  
 
Tilläggsavtalet är giltigt fr o m 1 juli 2015.  
 
 
 

Avstämningsperioder 
Avstämning av samtliga medarbetares flextidssaldon sker var tredje månad;  
31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december.  
 
 
 
 
 

  



 
   
 

Informerat i samverkansgruppen den 2015-05-21 

Flextidsramar inom Psykiatri Nordväst 
 
Flextidsramarna inom Psykiatri Nordväst varierar enligt nedan utifrån: 
1) medarbetarens schemalagda arbetstid/heltidsmått, eller  
2) facklig tillhörighet/yrkesgrupp  
 

Arbetstid vardagar (helgfri måndag till fredag) 
Medarbetare (undantaget sjuksköterskor) med heltidsmått 39:30 tim/vecka 
respektive 40:00 tim/vecka.  
 

Flextidsram: 

 1 timme före och efter normaltidens början  

 2 timmar före och efter normaltidens slut 
 
 

Arbetstid enligt varierande schema, vardag och helg 
Medarbetare med heltidsmått 37:00 tim/vecka.  
 

Flextidsram: 

 ½ timme före och efter normaltidens början  

 1 timme före och efter normaltidens slut 
 
 

Nattjänstgöring 
Medarbetare (undantaget sjuksköterskor) med heltidsmått 32:20 tim/vecka 
 

Flextidsram: 

 ½ timme före och efter normaltidens början  

 ½ timme före och efter normaltidens slut 
 
 

Vårdförbundets medlemmar/oorganiserade sjuksköterskor  
Då Vårdförbundet har valt att stå utanför det nya ramavtalet som tecknades i april 
2015, kvarstår sjuksköterskornas flextidsramar utifrån det gemensamma 
flextidsavtalet. Detta gäller samtliga medarbetare som är medlemmar i 
Vårdförbundet samt de sjuksköterskor som är oorganiserade.  
 

Flextidsram: 

 1 timme före och efter normaltidens början  

 1 timme före och efter normaltidens slut 
 
 
 


