
Exempel på uträkningar  
flexibel arbetstid 



Korttidsbanken 
Hanterar det kortsiktiga flexibilitetsbehovet (kod 76) 

Medarbetaren sätter in Företaget sätter in 

110 
timmar/år 

Del av bonus 
31,5 timmar 

Arbetstids-
förkortning 
23,5 timmar 

55 timmar 

Regleras vid varje årsskifte. 

55 timmar 

58% 

42% 



Korttidsbanken - årlig reglering 
Exempel förbrukat 70 timmar kod 76 

Medarbetaren får tillbaka Företaget återtar 

40 timmar 
vid årets slut 

  

Återföring bonus 
11,6 timmar 

omvandlas till 
pengar 

Återföring tid 
8,4 timmar till 

tidbank 

20 timmar 

Tid som inte nyttjats vid årsskiftet återförs till medarbetaren 
respektive företaget i lika delar 

20 timmar 

58% 

42% 



Korttidsbanken  
Exempel nyanställd under året med början 15 mars 

91,6 
timmar  

Del av bonus 
26,6 timmar 

Arbetstids-
förkortning 
19,2 timmar 

45,8 timmar 

Den tid som sätts in är i relation till antalet månader som återstår på 
året. 

45,8 timmar 

110 timmar/12 månader = 9,16 timmar 
10 månader * 9,16 timmar = 91,6 timmar 

58% 

42% 

Medarbetaren sätter in Företaget sätter in 



Korttidsbanken - årlig reglering 
Exempel vid frånvaro en månad 

40 
timmar vid 
årets slut 

  

Återföring bonus 
8,9 timmar 

omvandlas till 
pengar 

Återföring tid 
6,5 timmar till 

tidbank 

20 timmar 15,4 timmar 

58% 

42% 

Medarbetaren får tillbaka Företaget återtar 
55 timmar/12 månader = 4,58 timmar 

20 timmar – 4,58 timmar = 15,42 timmar 

Frånvaron påverkar bara återföringen till den anställde, och gäller 
bara vid frånvaro hel kalendermånad. 



Konjunkturbank 
Hanterar flexibilitetsbehovet i samband med långvariga volymnedgångar 

42 
timmar/år 

Del av bonus 
28 timmar/år 14 timmar/år 

Uttag styrs av Centrala styrgruppen.  
Tiden ackumuleras över tid, dock maximalt till 330 timmar. 

33,3% 66,7% 

Medarbetaren sätter in Företaget sätter in 



Konjunkturbank 
Exempel nyanställd under året med början 15 mars 

35 
timmar/år 

Del av bonus 
23,3 timmar/år 11,7 timmar/år 

Uttag styrs av Centrala styrgruppen.  
Tiden ackumuleras över tid, dock maximalt till 330 timmar. 

42 timmar/12 månader = 3,5 timmar 
10 månader * 3,5 timmar = 35 timmar 

33,3% 66,7% 

Medarbetaren sätter in Företaget sätter in 



Anställningen Upphör 

Korttidsbanken och 
Konjunkturbanken utbetalas i 

samband med slutlön. 



Korttidsbanken – anställningen upphör 

Medarbetaren får tillbaka Företaget återtar 

 50 timmar 
kvar när 

anställningen 
upphör 

  

Betalas ut 
motsvarande 

aktuell lön per 
timme 

25 timmar 

Saldot i banken påverkas också av hur många månader som är kvar 
på kalenderåret då man slutar.  

Återföringen minskar med 4,58 timmar per månad. 

25 timmar 



Korttidsbanken – anställningen upphör 
Exempel anställningen upphör den 31 oktober 

Medarbetaren får tillbaka Företaget återtar 

 50 timmar 
kvar när 

anställningen 
upphör 

  

Betalas ut 
motsvarande 

aktuell lön per 
timme 

25 timmar 

Återföringen minskar med 4,58 timmar per månad. 

25 – 9,16 = 
15,8 timmar 

November – December 2 x 4,58 = 9,16 timmar  



Konjunkturbanken – anställningen upphör 

Medarbetaren får tillbaka Företaget återtar 

 126 timmar 
kvar när 

anställningen 
upphör 

  

Betalas ut 
motsvarande 

aktuell lön per 
timme 

42 timmar 

Saldot i banken påverkas också av hur många månader som är kvar 
på kalenderåret då man slutar.  

Återföringen minskar med 2,33 timmar per månad. 

84 timmar 


	Slide Number 1
	Korttidsbanken�Hanterar det kortsiktiga flexibilitetsbehovet (kod 76)
	Korttidsbanken - årlig reglering�Exempel förbrukat 70 timmar kod 76
	Korttidsbanken �Exempel nyanställd under året med början 15 mars
	Korttidsbanken - årlig reglering�Exempel vid frånvaro en månad
	Konjunkturbank�Hanterar flexibilitetsbehovet i samband med långvariga volymnedgångar
	Konjunkturbank�Exempel nyanställd under året med början 15 mars
	Anställningen Upphör
	Korttidsbanken – anställningen upphör
	Korttidsbanken – anställningen upphör�Exempel anställningen upphör den 31 oktober
	Konjunkturbanken – anställningen upphör

