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Lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd vid Tallbacken 

§ 1 Genom detta lokala avtal har man med stöd av det Allmänna kommunala tjänste- och 

arbetskollektivavtalet (AKTA) och dess paragraf i arbetstidskapitlet om avvikelser från 

arbetstidsbestämmelserna överenskommit om nedan i 2 § nämnda avvikelse från AKTA då det 

gäller arbetsskiftets längd i periodarbete. 

 

§ 2  Nattarbetsskiftets längd för personal i periodarbete vid Tallbackens familje- och skyddshem kan 

planeras till maximalt 13 timmar enligt individuell överenskommelse med enskild arbetstagare. I 

periodarbete ska den ordinarie arbetstiden ordnas så att den följer bestämmelserna i vid varje 

tillfälle gällande AKTA. Härtill ska AKTA följas då det gäller bestämmelser om dagliga vilotider 

och kafferast. 

  

 Bestämmelserna i arbetstidslagen om 11 timmars dygnsvila ska alltid iakttas. 

 

§ 3  Avtalet gäller inte för studerande som gör sin studiepraktik. 

 

§ 4  Avtalet gäller tillsvidare från och med den xx.xx.2022. Avtalet kan sägas upp att upphöra efter 

tre månader, vartefter bestämmelserna i det riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalets 

ska iakttas. 

 

 

 

Mariehamn den xx.xx.2022 

 

 

Kommunernas socialtjänst k.f.  Akava-Åland r.f. 

 

__________________________________ ______________________________________ 

Katarina Dahlman  

Förbundsdirektör FOA-Å rf 

    

 ______________________________________

     

TCÅ r.f. 

 

______________________________________ 
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Bilaga till lokalt avtal om nattarbetsskiftets längd vid Tallbacken 

 

Individuellt avtal om nattarbetsskiftets längd 

 

1.  Avtalsparter: Kommunernas socialtjänst k.f. och   ________________________________ 

                             (den anställda) 

 

2. Nattarbetsskiftets längd 

 

Avtalsparterna överenskommer härmed om att nattarbetsskiftets längd för personal i 

periodarbete vid Tallbacken i enlighet med lokalt avtal kan planeras till maximalt 13 timmar. 

Den ordinarie arbetstiden ordnas så att den följer bestämmelserna i gällande AKTA. Härtill 

ska gällande AKTA följas då det gäller bestämmelser om dagliga vilotider respektive kafferast. 

 

Bestämmelserna i arbetstidslagen om 11 timmar dygnsvila ska alltid iakttas. 

 

3. Avtalets giltighet 

 

 

 

 

 

Mariehamn den _____________________ 

 

 

För Kommunernas socialtjänst k.f.  Den anställda 

 

 

____________________________________ _____________________________________ 

  

 


