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Reglemente
Kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr 
och reglerar kommunala verksamheter. Innefattar Nämndreglementen, 
Delegeringsordningar, Bolagsordningar, Ägardirektiv, Föreskrifter, 
Kommunala taxor och avgifter.

Policy
Anger principer och värdegrundsbaserat förhållningssätt och tjänar som 
vägledning inom det aktuella området.

Plan
Beskriver strategier för arbetet med utvecklingen av Värnamo som kom- 
mun, och utvecklingsarbete inom kommunens organisation.

Åtgärdsplan
Anger konkreta åtgärder, tidsramar och ansvar.

Riktlinje
Beskriver hur förvaltning bedriver den befintliga verksamheten, eller ett 
visst område, så att den bedrivs effektivt och med god kvalitet.

Fastställd av: Förvaltningens ledningsgrupp i samverkan med de fackliga 
företrädarna
Dokumentet gäller från: 2017-09-12
Dokumentet gäller för: Barn- och utbildningsförvaltningen

Dokumentansvarig: Barn- och utbildningsförvaltningen
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Bakgrund
Arbetsgivare tillsammans med fackförbunden arbetar fram gemensamt fram 
riktlinjer kring i vilket omfång man har möjlighet till att planera, samt vad 
planeringstiden ska innehålla för förskollärare samt fritidspedagoger.

Syfte
Att det finna tydliga ramar som gynnar verksamhetens utveckling.

Organisation och ansvar

Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställda förskollärare eller fritidspedagoger med 
semestertjänst är 40 timmar per helgfri vecka. 

1. Den ordinarie arbetstiden är i sin helhet schemalagd.

2. I lokalt kollektivavtal (2005-04-24 § 4) är angivet:
-Förskollärare har ett övergripande ansvar för förskoleverksamhetens utformning. För 
tillhörande planeringsarbete avsätts i genomsnitt 6 timmer per heltidstjänst och vecka inom 
ramen för arbetslagets samlade tidsresurs.
-Fritidspedagog med heltidstjänst disponerar i genomsnitt 6 timmar per vecka för 
planeringsarbete.

3. I planeringstiden ingår arbetslagsplanering, enskilt planeringsarbete, 
dokumentationer, materialinköp, materielvård, konferenser, föräldraträffar 
och kompetensutveckling i den utsträckning som planeringstiden medger.

4. Utgångspunkten är att allt arbete som är förknippat med anställningen utförs 
inom den fastställda arbetstiden. Heltidsanställd arbetstagare som utför arbete 
på tid överstigande den fastställda tiden har rätt till kompensation för 
övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbetet beordrats i förhand 
enligt bestämmelserna i AB 05 §20. 
Kompensation för övertidsarbete i samband med utbildning, kurser, 
konferenser och liknande följer bestämmelserna i AB 05 §7, dvs för varje 
genomförd utbildningstimme på tid som inte är ordinarie arbetstid lämnas 
kompensation med en timme för varje utbildningstimme. För tid som inte 
kan kompenseras med ledighet utges i stället ersättning per timme som 
motsvarar fyllnadslön enligt §20 mom 4.

5. Dessa riktlinjer ersätter tidigare gällande praxis och eventuella lokalt eller 
centralt träffade överenskommelser mellan facklig part och Värnamo 
kommun 

6. Dessa riktlinjer träder ikraft 2007-01-01.


