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Frågor och svar om AID   
1. Fråga: Hur påverkas turordningsreglarna i LAS av AID? 

Svar:   AID påverkar inte skrivningarna i AB om LAS. Se AB § 35 Mom.1 e) 
anmärkning 

 
2. Fråga: Hur kodas fackliga förtroendevald på heltid? 

Svar:    Det finns ingen särskild etikett för facklig förtroendeman. Koda enligt de 
arbetsuppgifter som hon eller han är anställd för. 

 
3. Fråga: Hur gör man med anställda som har två eller fler arbetsuppgifter i samma 

anställning? 
Svar: Man kan bara välja en kod. Välj den kod som betyder mest vid 
lönesättningen. Om det är fler anställningar kodas de var för sig. 

 
4. Fråga: Vad avses med ständig natt? 

Svar: Ständig natt gäller då arbetet (minst tre timmar) alltid är förlagt till tid 
mellan 00 – 06. 

 
5. Fråga: Vad avses med blandad/rotationstjänstgöring? 

Svar: Arbetet är under en schemaperiod förlagd till minst 20 procent till tid 
mellan 00 - 06. 

 
6. Fråga: Hur kodas arbetstid förlagd till eftermiddag och kväll? 

Svar:    Kodas som ständig dag. 
 

7. Fråga: Hur kodas jour/beredskap? 
Svar:    AID-systemet berörs inte. Särskiljs i statistiken på annat sätt. 

. 
8. Fråga: Var kommer plusjobbarna in? 

Svar:    De klassas som andra anställda  enligt HÖK. Vi kan särskilja dem i 
statistiken  med hjälp av andra variabler. 

 
9. Fråga: Hur klassas obehöriga lärare? 

Svar:    I AID görs ingen åtskillnad mellan behöriga och obehöriga lärare eftersom 
klassning inte sker efter utbildning. Om behov finns lokalt kan den fyrsiffriga 
befattningskoden användas. 



 
10. Fråga: Vem avgör om det är en tidigare- respektive senarelärare? 

Svar:    Det är kommunen själv som tar ställning till om det är en tidigare- eller 
senarelärare. Det beror på hur skolan är organiserad i den egna kommunen.  
 

11. Fråga: Är systemleverantörerna informerade? 
Svar:    Ja, de har fortlöpande informerats under hela arbetet med AID. 

 

12. Fråga: Ska förvaltningschef underställd kommundirektör/landstingsdirektör 
klassas på samma sätt som förvaltningschef underställd politikisk nämnd? 
Svar:    Ja, om förvaltningschefen tillika är ansvarig inför politisk nämnd. 

 
13. Fråga: Är det några etiketter som måste ha en bokstav i AID-komponenten Chef-

/annat lednings- och funktions-/ämnesansvar? 
Svar:    Alla inom huvudområdet 10  Ledningsarbete ska ha bokstaven A; B; C 
eller L.  

 
14. Fråga: Hur ska man kunna avgöra om en chef är renodlad chef? 

Svar:    Det bör framgå av chefsuppdraget. 

 

15. Fråga: Hur ska facken och arbetsgivaren samarbete om AID? 
Svar:    Det framgår av HÖK 05/HÖK 07 bilaga 1, § 5.  

 
 


