
U-CARE policy fo r ledighet och flextid 

Föreliggande dokument avser Teknisk- administrativ personal, vilket inkluderar forskare och 

doktorander. 

 

Genomgående gäller att önskemål om ledighet och flextid ska kommuniceras tidigt och 

beslutas om i samråd med chef eller motsvarande. Beslut tas utifrån gällande bestämmelser 

vid Uppsala universitet, vilka beskrivs i korthet nedan, samt utifrån verksamhetens behov, 

vilka kan variera över tid.   

 

Vår verksamhet kräver att vi har viss bemanning året om, även under klämdagar. Därför är 

planering av ledighet centralt att beakta för alla medarbetare. Vidare gäller att all 

vårdrelaterad verksamhet ska bedrivas på plats, det vill säga på BMC. 

 

Utöver det nedan angivna gäller att ledighet i form av nyttjande av exempelvis 

friskvårdstimmar bör anpassas till verksamhetens behov och planeras i samråd med chef eller 

motsvarande. 

Semester 
Sommarsemester planeras gemensamt för att täcka behovet för hela verksamheten. Ian Horne 

ansvarar för att sammanställa önskemål om semester för IS-gruppen, Erik Olsson för de som 

arbetar med Hjärta, Birgitta Johansson för de som arbetar med Vuxna med cancer, och Kata 

Bordas för familjer med cancer, vård och implementering samt för övriga medarbetare. 

Nämnda personer ansvarar för att se över verksamhetens behov av bemanning och ger 

underlag till chef eller motsvarade för beslut om semesteransökningar för exempelvis ledighet 

under sommaren och kring jul. Verksamhetschef för U-CARE Vård har övergripande ansvar 

för att vårdverksamheten tillgodoses under semesterperioder.  

 

Vid beviljad semesteransökan ska sedan semester ansökas om i Primula. Vänligen skriv in att 

semesteransökan har beviljats av chef. Ansökan går vidare till prefekt eller motsvarande för 

slutgiltigt beslut. 

 

Se vidare information om semester: 

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/anstallningsvillkor/ledighet  
 

Klämdagar och röda dagar  
För TA-personal anställda på IFV gäller årsarbetstidsschema. Arbetstiden vid röda respektive 

klämdagar förkortas i enlighet med följande schema, som gäller för heltidsanställda:  

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/anstallningsvillkor/arbetstid/roda-dagar-och-klamdagar-

2016 För dig som jobbar deltid förkortas arbetstiden i proportion till omfattningen av din 

deltidstjänstgöring. På ovan nämnda schema anges hur många tjänstgöringsstimmar som 

gäller för olika veckor under 2016.  

 

Då U-CAREs verksamhet kräver att vi har viss bemanning även under klämdagar kommer vi 

att ”beordra” in personer under dessa dagar då följande funktioner ska finnas representerade: 

psykolog, utvecklare, support, vårdansvarig och moderator. Den som arbetar heltid och som 

beordras tjänstgöra på en klämdag har rätt till enkel övertidskompensation (utöver sin vanliga 

lön), övriga får mertid. Vid tjänstgöring på en klämdag fylls en blankett i som 
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verksamhetsföreträdare skriver under (”tjänstgöring beordrad av”) och sedan slutligen 

prefekten, innan utbetalning via personalavdelningen sker.  

Horne ansvarar för att se över behoven av tjänstgöring för klämdagar för IS-gruppen, Bordas 

för Familjer med cancer, vård och implementering, Olsson för Hjärta gruppen, Johansson för 

Vuxna med cancer gruppen, och von Essen för övriga medarbetare. Verksamhetschef för U-

CARE Vård har övergripande ansvar för att vårdverksamheten tillgodoses under klämdagar. 

Kompledighet 
Beträffande kompledighet brukar det vara så att chefen beordrar övertid/mertid. Då får 

arbetstagaren kompledighet med 1.5 h som ersättning för en 1 h övertid (vid heltidsarbete) 

och 1 h som ersättning för 1 h mertid (vid deltidsarbete).  

Flextid 
Flextid kan användas under förutsättning att verksamheten så tillåter. Arbetstidens fördelning 

ska vara överenskommet med chef eller motsvarande. Arbetad tid ska redovisas i den 

personliga flextidsmallen som finns i gruppens gemensamma mapp IFV-Common:\ Klinisk 

psykologi i hälso- och sjukvård.  

 

Flexibel arbetstid för hel- och deltidsanställda är mellan 06.30 och 20.00. Flextid kan nyttjas 

mellan 06.30 och 09.00 och mellan 15.00 och 20.00. Alla ska vara på arbetet mellan 09.00 

och 11.45 och mellan 13.15 och 15.00. Plustiden får inte överstiga 80 timmar och minustiden 

får inte överstiga 10 timmar. 

 

Vid tjänsteresa så anger man normalt 8 timmars arbetsdag. Om det är en resa som medför 

längre arbetsdagar än normalt så ska arbetstagaren ta upp detta med sin chef innan resan 

påbörjas. Deltagande i en gemensam middag är inte att betrakta som arbestid.  

 

Flextidsmallen är utformad för att passa en arbetsvecka från måndag till fredag. Om en resa 

innebär att man även jobbar en lördag så får man lägga in timmarna i flextidsmallen på dagar 

innan eller efter den aktuella helgen och göra en kommentar i kommentarsfältet.  

 

Arbetstagaren kan ta ut din flextid med en hel arbetsdag, efter samråd med närmaste chef eller 

motsvarande. 

 

Se vidare om flextid på: https://mp.uu.se/web/info/anstallning/anstallningsvillkor/arbetstid  

Se vidare om ersättning vid övertidsarbete: https://mp.uu.se/web/info/stod/hr-

guide/anstallningsvillkor/mertid_och_overtid 

Föräldraledighet 
Föräldraledighet är ett exempel på en så kallad rättighetsledighet, det vill säga en ledighet som 

man har rätt till enligt lag eller avtal och som måste beviljas av arbetsgivaren, men endast 

under vissa villkor. Planerad föräldraledighet bör kommuniceras tidigt till chef eller 

motsvarande för planering av verksamheten. Föräldraledighet ska begäras två månader innan 

den ska påbörjas. Anmälan görs till institutionen/motsvarande via Primulas webb två månader 

innan ledighetens början eller så snart möjligt. Arbetstagaren anmäler ledigheten till 

försäkringskassan. 

 

Övriga ledigheter kan benämnas skälighetsledigheter, det vill säga ledigheter som 

arbetsgivaren, d.v.s. Uppsala universitetet, har möjlighet att bedöma utifrån vad som är bäst 

för verksamheten. Exempel på sådana ledigheter är ledighet för privat eller kommunal 

anställning och övriga så kallade egna angelägenheter.  
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Se vidare information om föräldraledighet: 

https://mp.uu.se/web/info/stod/hr-guide/anstallningsvillkor/ledigheter/foraldraledighet 

https://mp.uu.se/web/info/stod/hr-

guide/anstallningsvillkor/ledigheter/foraldraledighet/foraldrapolicy 

 

Se vidare information om rättighetsledigheter:  
https://mp.uu.se/web/info/stod/hr-guide/anstallningsvillkor/ledigheter 
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