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1 § Bemyndigande
Detta avtal sluts med stöd av 2 kap. 2§ Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.
2 § Tillämpningsområde för Villkorsavtal och Villkorsavtal-T
Villkorsavtal och Villkorsavtal-T ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt
statliga pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år om inte
arbetsgivaren bestämmer annat.
3 § Tillämpningsområde för Lokalt villkorsavtal
Lokalt villkorsavtal gäller för alla arbetstagare vid Karolinska institutet som omfattas av
Villkorsavtal eller Villkorsavtal-T, om inte annat följer av avtalet.
Lokalt villkorsavtal ska tillämpas på arbetstagare som får ålderspension enligt statliga
pensionsbestämmelser till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år, om inte
arbetsgivaren med stöd av 2 § bestämmer att Villkorsavtal och Villkorsavtal-T ska tillämpas
på annat sätt.
4 § Förhandlingsordningar m.m.
Lokalt villkorsavtal är en sammanställning av lokala kollektivavtal, enligt bilagor 1-8, slutna
med stöd av 2 kap. 2 § Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.
Lokalt villkorsavtal innehåller avtal med tillägg till eller undantag från bestämmelserna i
Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.
Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en uppsägningstid enligt 10 § Lokalt
villkorsavtal.
5 § Bisysslor
Istället för det som sägs i 13 kap 10§ Villkorsavtal och Villkorsavtal-T gäller följande. En
arbetstagare är skyldig att på begäran lämna uppgift till arbetsgivaren om och i vilken
omfattning arbetstagaren har bisyssla. Arbetsgivaren får ålägga arbetstagaren att helt eller
delvis upphöra med en bisyssla om arbetsgivaren anser att den inverkar hindrande på arbetet
(arbetshindrande bisyssla).
6 § Flexibel arbetstid
För andra arbetstagare än lärare tillämpas flexibel arbetstid enligt vad som anges i bilaga 2.
Med hänsyn till verksamhetens behov kan arbetsgivaren dock besluta att en arbetstagare eller
en grupp av arbetstagare undantas från flextidssystemet. I så fall tillämpas 7§.
7 § Arbetstidens förläggning för arbetstagare som inte har flexibel arbetstid
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För andra arbetstagare än lärare som inte har flexibel arbetstid är den avtalade ordinarie
veckoarbetstiden för heltidsanställd arbetstagare 40 timmar per helgfri vecka. Arbetstiden
inkluderar inarbetning av alla s.k. klämdagar (helgfria måndagar och fredagar mellan två
arbetsfria dagar). Arbetstiden skall vara förlagd 08.00 – 16.30 med 30 minuters rast helgfri
måndag – fredag. Om rasten överstiger 30 minuter skall den ordinarie arbetstiden sluta i
motsvarande mån senare efter kl 16.30. En arbetstagare kan för klämdagar beordras att
tjänstgöra med hänsyn till krav på öppethållande och service. Arbetstagaren befrias från arbete
vid ett senare tillfälle under lika lång tid. Arbetsgivaren och berörd arbetstagarorganisation
kan på institutionsnivå sluta lokalt avtal om annan förläggning av arbetstider än vad som
följer av denna paragraf.
8 § Oregelbunden tjänstgöring enligt särskild turlista
Vid arbetsställen där annan arbetstidsförläggning än s.k. kontorsarbetstid måste förekomma
för arbetstagare som inte är lärare gäller i stället för det som sägs i 6-7§ det som följer av
bilaga 3.
9 § Arbetstid, semester m.m. för lärare
För lärares arbetstid gäller specialbestämmelser till 4 kap avsnitt B 25§ Villkorsavtal och
Villkorsavtal-T samt bilagor 5-6 i dessa samt lokalt kollektivavtal enligt bilaga 5.
10 § Giltighetstid och uppsägningstid (2 kap. 5§ och 16 kap. 1§ Villkorsavtal och
Villkorsavtal-T)
Detta avtal gäller fr o m 2013-10-01. Avtalet eller del av avtalet kan sägas upp av part med en
uppsägningstid av tre månader.
11 §
Lokal-ALFA upphör att gälla i och med detta avtals ikraftträdande.
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