
 Sida 1 (2) 

  

VO
F-

BL
-5

51
-0

1 

 

Överenskommelse vid studier på betald arbetstid 
Vård- och omsorgsförvaltningen har fått möjlighet att erbjuda medarbetare att studera med 
timlön1 på arbetstid. I denna överenskommelse, som undertecknas av både chef och 
medarbetare, beskrivs vilka förväntningar arbetsgivaren har på den studerande medarbetaren 
och vilka förväntningar medarbetaren kan ha gentemot sin arbetsgivare under studieperioden. 
Där beskrivs också vilket ansvar medarbetare och chef har om det som står i denna 
överenskommelse, av något skäl, inte kan uppfyllas.   

Studierna kommer att följas upp löpande av utbildningsanordnaren. Dessa möten är 
obligatoriska och sker under ordinarie arbetstid.  

Studierna kan avbrytas i förtid av endera part.  

 

Information till verksamhetschef 
Gå igenom dokumentet med den/de medarbetare som ska studera på arbetstid och anteckna 
datum för detta i dokumentet. Låt medarbetaren sätta sin namnteckning som bevis på att ni har 
gått igenom dokumentet och att hen har förstått innebörden. Ansvarig chef ska sedan spara ett 
exemplar av dokumentet under hela studietiden. Lämna gärna ut en kopia till medarbetaren.  

 

Medarbetarens ansvar vid studier 
Jag, medarbetaren, förstår att jag genom att tacka ja till detta erbjudande om timlön vid studier 
på arbetstid förväntas: 

− Närvara vid undervisning med mera som utbildningsanordnaren kallar till. Det är 
obligatorisk närvaro på utbildningen precis som vid tjänstgöring 

− Prioritera mina studier så att jag når mina kunskapsmål enligt min studieplan. 

− I övrigt gäller samma regelverk som tex sjukanmälan och anmälan om bisyssla. 
Medarbetarens ansvar om studier avbryts. 

Jag, medarbetaren, förstår att jag, om jag av någon anledning inte kan prioritera eller behöver 
avbryta mina studier omedelbart kontaktar min chef för samtal om hur eventuella fortsatta 
studier skulle kunna underlättas.  

Om jag inte meddelar detta kan jag i efterhand bli tvungen att betala tillbaka delar av den 
studielön jag har fått.  

 

 

 

 

 

 

1 Med timlön avses lönen kl 8.00-17.00 vardagar. I timlön ingår inte ersättning för förskjuten eller obekväm arbetstid. 
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Arbetsgivarens ansvar vid studier 
Jag, arbetsgivaren, förstår att jag genom att erbjuda min medarbetare att studera med grundlön 
på arbetstid förväntas: 

− Bevilja medarbetaren studieledighet med lön i omfattning och tidsperiod enligt 
överenskommelse med medarbetaren. 

− Registrera studieledigheten så att medarbetarens lön ersätts via statsbidraget. 

− Bidra till att i rimlig mån underlätta för att medarbetaren klarar sina studier.  

− Informera medarbetaren om de Allmänna Bestämmelser2 (AB) som gäller vid eventuell 
bisyssla.  

 

Underskrift 
Vi som undertecknar det här dokumentet har idag tillsammans gått igenom vad det står och vi förstår vad det 
betyder.  

Underskrift av ansvarig chef 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

        
 
Underskrift av medarbetare 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

        
 

Vi behandlar och skyddar din information i detta formulär enligt reglerna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter behandlas av [ange den 
nämnd som ansvarar för blanketten] i enlighet med Dataskyddsförordningen 2016/679. Ändamålet med behandlingen är [ange ändamålet med 
behandlingen, t.ex. handläggning av tillstånd gällande avloppsbrunnar]. Vi samlar in uppgifter för att kunna handlägga ditt ärende och rättslig grund för det är 
[ange rättslig grund, t.ex. myndighetsövning]. Uppgifterna sparas i enlighet med [ange tillämplig lag, t.ex. arkivlagen]. Vi delar dina uppgifter med [ange namn 
på annan myndighet om informationen delas] och behandlas i [ange land om informationen behandlas utanför EU/EES]. Läs mer om Uppsala kommuns 
hantering av personuppgifter och dina rättigheter som uppgiftslämnare på uppsala.se/gdpr. 

 

2 Allmänna bestämmelser (AB) finns bland annat på SKRs hemsida. Regler för bisyssla finns i § 8. 

https://skr.se/download/18.4829a209177db4e31aa2c3b1/1632726237572/AB-20.pdf
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