Sommarersättning 2019
Rapportering i Självservice HR/Lön
Erbjudande om sommarersättning från 190617–190818 gällande för sjuksköterskor
anställda i Hemsjukvården
(Erbjudandet till månadsanställda gäller fram till och med 190615 efter det utgår ersättning enligt lag och
avtal)



Erbjudandet gäller alla månadsanställda arbetstagare, oavsett om man arbetar hel eller deltid,
natt eller dag. Erbjudandet gäller inte intermittent anställda.



Personal som utöver ordinarie arbetstid frivilligt erbjuder sig att arbeta ”arbetspass”/arbetstid
som är vakant eller som kommer att bli vakant under semesterperioden (190617–190818) får
kvalificerad övertid från ”arbetspassets” första timme.



Extra ”nattpass” som utförs av personal med schemalagd ”dagarbetstid” efter ”nattpasset”
blir lediga med lön följande dag.
Extra ”nattpass” som utförs av personal med schemalagd ”kvällsarbetstid” följande dag
börjar kl. 17:00 och blir lediga med lön kl. 15:00 till 17:00.



Personal som har schemalagd ”dagarbetstid” dagen innan ett extra ”nattpass” fullföljer sin
schemalagda arbetstid.
Personal som har schemalagd ”kvällsarbetstid” innan ett extra ”nattpass” slutar sitt ordinarie
”kvällsarbetspass” kl. 21:00. Kvalificerad övertid betalas från ”nattpassets” början 21:00.



Personal som arbetar både ett ”dagarbetspass” och ett ”kvällsarbetspass” samma dag får
kvalificerad övertid från första timmen utöver den ordinarie schemalagda arbetstiden.



Arbetstid som enligt erbjudandet räknas som kvalificerad arbetstid avrundas till hel eller
halvtimme.



Om arbetstagare flyttar enstaka semesterdagar från v 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 eller 33
och lägger dessa utanför semesterperioden d.v.s. innan v 25 eller efter v 33 så utgår
ersättning med 1500 kr/flyttad semesterdag. Arbetspassets längd skall minst vara 6,5 timmar.

19-06-17

Rapportering av Kompensation för förflyttad semester
Rapportering sker via menyn RAPPORTERING/Tillägg &Avdrag
Sök fram aktuell period och person/anställning
Ny post
Ange orsak, datering samt antal, det är viktigt att du inte daterar över ett månadsskifte då utgår
beloppet en gång per månad.
Bevilja och Spara
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19-06-17

Rapportering av Extra pass under ordinarie tjänstgöring
Rapportering sker via menyn RAPPORTERING/Avvikande tjänstgöring
Sök fram aktuell period och person/anställning
Ny post
Ange orsak, datering samt klockslag ev. rast
Bevilja och Spara

Här behöver ni också lägga in, via Nytt Konto, Aktivitet.
Den behövs för att kunna göra en korrekt uppföljning av kostnaderna.

3

19-06-17

Rapportering av Sommarers ledig med lön
Rapportering sker via menyn RAPPORTERING/Frånvaro
Sök fram aktuell period och person/anställning
Ny post
Ange orsak, Datum from och Datum tom.
Bevilja och Spara
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19-06-17
Exempel enligt avtalet:
1. Karins ordinarie arbetspass är den 16 juli mellan kl. 7-16.
Hon tar ett frivilligt nattarbetspass den 15 juli och detta rapporteras enligt nedanstående.

Här behöver ni också lägga in, via Nytt Konto, Aktivitet.
Den behövs för att kunna göra en korrekt uppföljning av kostnaderna.
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19-06-17

Tidutvärdering
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19-06-17
2. Karins ordinarie arbetspass är den 22 juli mellan kl. 14-21
Hon tar ett frivilligt nattarbetspass den 21 juli och börjar passet efterföljande dag kl. 17.
Detta rapporteras enligt nedanstående.

Här behöver ni också lägga in, via Nytt Konto, Aktivitet.
Den behövs för att kunna göra en korrekt uppföljning av kostnaderna.
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19-06-17
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3. Karins ordinarie arbetspass är den 27 juni mellan kl. 14-21.
Hon tar ett frivilligt nattarbetspass den 27 juni och detta rapporteras enligt nedanstående.

Här behöver ni också lägga in, via Nytt Konto, Aktivitet.
Den behövs för att kunna göra en korrekt uppföljning av kostnaderna.
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19-06-17

4. Karins ordinarie arbetspass är den 13 juni mellan kl. 7-16
och tar ett frivilligt kvällspass samma dag from 16–21,30.
Detta rapporteras enligt nedanstående.

Här behöver ni också lägga in, via Nytt Konto, Aktivitet.
Den behövs för att kunna göra en korrekt uppföljning av kostnaderna.

10

19-06-17

Den 18 juni är hennes ordinarie arbetspass 14-21.30 och hon tar ett frivilligt pass klockan 714 samma dag.
Detta rapporteras enligt nedanstående.
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