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Bilaga 5 a 

till HÖK 19 
 

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl 

fungerande arbetstidsförläggning 

Syfte 

Syftet med denna bilaga är att stödja arbetet med en väl fungerande 

arbetstidsförläggning. En förutsättning är att dialog förs mellan chefer och 

medarbetare samt mellan lokala parter om hur arbetstidsförläggningen planeras 

och hanteras lokalt. Dialogen kan med fördel föras inom ramen för 

samverkanssystemet, där forum finns för att hantera inflytande och delaktighet i 

frågor om verksamhet och arbetsmiljö. 

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande 

arbetstidsförläggning är avsedd som ett stöd i det lokala arbetet. Bilagan innebär 

inga nya bestämmelser eller avsteg från gällande regelverk om arbetsmiljö och 

arbetstider. 

 
Bakgrund 

Utgångspunkten för arbetstidens förläggning är invånarnas behov av 

välfärdstjänster. Det innebär att många verksamheter i välfärden behöver 

bedrivas oavsett tidpunkt på dygnet, veckodag eller årstid. 

Utveckling av verksamhet, organisation, arbetssätt, digitalisering och 

demografiska förändringar ställer krav på kompetensförsörjningen och hur 

välfärdens resurser används på bästa och effektivaste sätt. En viktig 

förutsättning för att klara dessa krav är en verksamhetsanpassad och hälsosam 

arbetstidsförläggning som främjar heltidsarbete och stödjer ett långt, 

utvecklande och hållbart arbetsliv. 

 
Ansvar för arbetstidsförläggningen 

Arbetsgivaren ansvarar för arbetstidsförläggningen. Chefen företräder 

arbetsgivaren och ansvarar för att förläggningen motsvarar verksamhetens 

behov, att resurserna används effektivt och att kraven på en god arbetsmiljö 

tillgodoses. 

Även om arbetsgivaren har det yttersta ansvaret behöver varje medarbetare, 

utifrån de möjligheter som finns att påverka arbetstidsförläggningen, själv vara 
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uppmärksam på verksamhetens behov och hur den egna arbetsmiljön och hälsan 

påverkas. 

 
Förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning 

– Att det finns kunskap hos chefer om verksamhetsmål, ekonomi, arbetsmiljö, 

relevanta lagar och kollektivavtal samt hur detta påverkar 

arbetstidsförläggningen. En förutsättning är att arbetsgivaren ger chefer stöd, 

rådgivning och utbildning även i frågor som rör arbetstidsförläggning. 

– Att chefer informerar och för dialog om arbetstidsförläggningen och de 

frågor som påverkar denna med medarbetarna. Ett viktigt forum för dialog 

med individen är medarbetarsamtalet och ett viktigt forum för dialog med 

arbetsgruppen är arbetsplatsträffen (APT). 

– Att arbetsgivaren beaktar att det också finns kunskap om 

arbetstidsförläggning hos medarbetare, fackliga företrädare och 

skyddsombud. Det är särskilt viktigt när medarbetarna själva förutsätts ta 

aktiv del i planering och hantering av arbetstidsförläggningen. 

– Att arbetsgivaren tillhandahåller verktyg som stödjer en 

arbetstidsförläggning som är verksamhetsanpassad, effektiv och hälsosam. 

Det kan t.ex. vara i form av lokala riktlinjer, metoder och IT-stöd. 

– Att det i verksamheter som bedrivs dygnet runt kan behövas särskild 

information och stöd för hur arbetstiden förläggs hälsosamt vid skift- och 

nattarbete. Här kan lokala riktlinjer om hälsosam arbetstidsförläggning vara 

en vägledning för chefer, medarbetare, fackliga företrädare och 

skyddsombud. 

– Att arbetsgivaren i sitt systematiska arbetsmiljöarbete t.ex. inför större 

verksamhetsförändringar och vid skyddsronder, följer upp och tar hänsyn till 

arbetstidsförläggningens effekter på arbetsmiljö, verksamhet och resurser. 

Att information och dialog sker på APT samt partsgemensamt, t.ex. i 

samverkansgruppen. 

 
Att beakta vad gäller arbetstidsförläggning och arbetsmiljö 

En välfungerande arbetstidsförläggning ska också tillgodose kraven på en god 

arbetsmiljö. I forskningen lyfts flera viktiga frågor fram. Nedan ges exempel 

som kan vara underlag för dialog i medarbetarsamtal, på APT eller i 

samverkansgrupp. 

Hur fungerar planeringen av arbetstiden? Vilka möjligheter har medarbetarna till 

delaktighet och påverkan? 
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Hur fungerar förläggningen av arbetstiden? 

– Hur motsvarar bemanningen vid olika tidpunkter verksamhetens 

behov och kraven på en god arbetsmiljö? 

– Hur långa är vanligen arbetspassen och vilka möjligheter finns till 

rast och paus? 

– Hur tillgodoses behoven av dygns- och veckovila? 

– Vilka möjligheter finns att, under arbetstid, delta i 

utvecklingsaktiviteter, arbetsmöten och APT? 

– Hur är omfattningen av mertid/övertid och hur jämn är fördelningen 

mellan medarbetare och verksamheter? 

– Vilka krav finns på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid, t.ex. 

vad gäller mertid/övertid samt att delta i jour och beredskap? 

– Hur fungerar gränsdragningen mellan arbete och fritid, t.ex. 

effekter av digitaliseringen och möjligheter att vara ständigt 

nåbar? 

– Ges tillräckligt med möjlighet till vila och återhämtning? Tas då 

hänsyn till helheten i arbetstidsförläggningen, t.ex. även de krav som 

kan finnas på tillgänglighet utanför ordinarie arbetstid? Hur påverkas 

vila och återhämtning av eventuella bisysslor? 

Finns kunskap hos chefer och medarbetare om hur förläggningen kan 

påverka arbetsmiljö och hälsa, samt om metoder och råd för att hantera 

detta? 

 
Lokala kollektivavtal om arbetstidsförläggning 

I lagstiftning och centrala kollektivavtal finns bestämmelser som rör 

arbetstider och arbetstidens förläggning. I de centrala kollektivavtalen 

framgår också vilka möjligheter som finns att träffa lokala kollektivavtal 

om dessa frågor. 

Ett syfte med lokala kollektivavtal kan vara att öka möjligheterna att 

verksamhetsanpassa arbetstidsförläggningen. Den lokala hanteringen och 

utformningen ger också möjlighet att öka medarbetarnas delaktighet i 

frågor om arbetstider och arbetstidsförläggning. 

Det är lokala parter som ansvarar för avtalens utformning och innehåll 

och att dessa stödjer en välfungerande arbetstidsförläggning. 


