REDOVISNING AV ARBETAD TID
Underlag för utbetalning av timlön för
undervisning

1

Tonade fält fylls i av
institutionen/motsvarande
Endast en månad per blankett
Namn

Personnummer

Adress, postnr, ort
Kursansvarig/arbetsledare

Fakultet/institution/sektion/avdelning
Tidsbegränsningsgrund enligt LAS (1982:80)

Kurskod

5:1(Allmän visstid)

5:4 (arbetstagare fyllt 67)
Referens dnr aktuellt Beslut om

Övrigt

lön och villkor:
OBS! Datum och tid för undervisningstillfället ska alltid fyllas i!
Var noga med att redovisa på rätt dag och varje dag för sig. Minuter redovisas i hundradelar (ex: 2t 30m=2,50/ 45m=0,75)

Datum

Från
kl.

Till
kl.

Summa arbetade dagar

Arbetat med (se baksida)

Summa timmar

Beslut enligt delegation – utbetalning beviljas
Datum
Underskrift chef/attestant

Arbetat
tim/min

0

Varav

Löneart

tim/min på

kväll/ helg

0

Att utbetala

Namnförtydligande

% av kostnad

Kostnadsställe

Aktivitet

Verksamhet

Funktion

% av kostnad

Kostnadsställe

Aktivitet

Verksamhet

Funktion

Förväntad utbetalningsmånad

LL 20160520

Timlön, inkl.
semesterersättning

2

Information
Referens - dnr aktuellt Beslut om lön och villkor
Skriv diarienumret på det beslut om Lön och villkor för erbjudande om
intermittent tidsbegränsad anställning med timlön (periodisk), som är aktuellt för
den anlitade personen.
Arbetat med

När du ska ange vad du har arbetet med i din tidrapport, ange till exempel
undervisning, handledning eller motsvarande läraruppgifter.
Ersättning för kvälls- och helgundervisning
För dig som undervisar mot timlön, räknas OB vid schemalagd undervisning som
infaller på helger, eller minst till hälften infaller på vardag efter kl 18.00
(enligt ”Avtal om arvoden för timundervisning samt för kvälls- och
helgundervisning m m” (PE 255/299)).
Löneart

Fyll i rätt löneart (institutionens/motsvarandes ansvar)
3260 Undervisning på professorsnivå
3261 Undervisning på lektorsnivå
3262 Allmänt institutionsarbete
3264 Övningsassistent Hemarbete
3266 Undervisning på adjunktsnivå
3267 Handledning, övningar, laborationer o dyl
3268 Övningsassisten Arbete på institution
3269 Övningsassistent Fältövning
3271 Timlön övrig undervisning
Timlön (inkl. semesterersättning)

Timlön – lön per timme enligt Beslut – Lön och villkor för erbjudande om
intermittent anställning med timlön (periodisk). Semesterersättning, 12 %, är
inkluderad i beloppen.

Handläggning
Mejla den ifyllda blanketten till din chef/handläggare på din institution/avdelning
enligt rutin. Följ rutinerna på institutionen/avdelningen för komplettering och
attest 1.
Originalet av blanketten ska sparas tillsammans med ”Beslut – Lön och villkor för
erbjudande om intermittent tidsbegränsad anställning med timlön (periodisk)”, på
institutionen/avdelningen/motsvarande för uppföljning av arbetad tid och
anställningstid.

1

Attest av chef enligt delegation på institutionen/avdelningen/motsvarande

