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Sommarerbjudande Hemsjukvård 2019          

 
Sommarerbjudande för tillsvidareanställda sjuksköterskor under period 2019-06-24 till och 
med 2019-08-18.  
Ersättningen gäller enbart när det är klart definierade extrapass, enligt intern ”frivillig lista” med 
saknade turer, som går utöver grundschemat.  
 
De sjuksköterskor som tar extrapass enligt hemsjukvårdens interna ”frivilliga lista” med saknade 
turer, skall få en extra ersättning som motsvarar nivån på kvalificerad övertid oavsett om de 
arbetar hel- eller deltid, dvs kvalificerad övertid från första timmen de går utöver sitt schema.  
Utöver detta får ordinarie personal 100 kr/timme extra för arbetad tid. Ersättning betalas ut i 
pengar. 

Orsak som skall användas heter Extratid SSK pengar, rapporteras enligt nedan 
(medarbetare/administratör/chef) 
 
Medarbetare 

 

  



 
 
SOLTAK AB 
Trollhättevägen 20 
442 34 KUNGÄLV 
www.soltakab.se 
Org.nr: 556939-1187 

 

Kommunsamverkan för 
effektivare stödtjänster 

    Sida 2 av 5 

     
   
 Datum   
 2019-05-21 
  
 

 

Chef/Administratör 

Rapportering via Attest Rapportering/Rapportering/Avvikande tjänstgöring 
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Kommer synas som två rader på Lönespecen 

 



 
 
SOLTAK AB 
Trollhättevägen 20 
442 34 KUNGÄLV 
www.soltakab.se 
Org.nr: 556939-1187 

 

Kommunsamverkan för 
effektivare stödtjänster 

    Sida 4 av 5 

     
   
 Datum   
 2019-05-21 
  
 

 

 
De sjuksköterskor som tidigare lämnat in semesterönskemål om fyra sammanhängande veckor 
och som i samråd med enhetschef avstår från ledighet under sommarerbjudandets period 2019-06-
24 till och med 2019-08-18, får en extra ersättning på 140 kr/timme för utförd arbetstid som det 
finns behov av under den veckan.  
 
Medarbetare som arbetar natt erbjuds samma kompensation per extra utförd timme. 
Rapporteras på Orsaken Semesterbonus av Medarbetare/Administratör/Chef 
Medarbetare 
Viktigt att du rapporterar månad för månad 
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Chef/Administratör 

 

 

 

I samband med förskjutning av semestervecka skall medarbetare lämna in ett förslag med 
beviljande av annan veckoledighet efter semesterperioderna juni – augusti, före årets slut. Den 
extra ersättningen för arbetad tid inom ramen för sommarerbjudande, betalas ut i pengar, månaden 
efter att arbetet utförts. 
 
 
Ersättning för icke uttagen semester*:  
AB§27 Mom.4. Om semesterledighet som avses i mom.9 på arbetsgivarens begäran förläggs till 
tidpunkt före eller efter juni-augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda 
under juni-augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret. En arbetstagare som på 
arbetsgivarens begäran fått 15 - 19 semesterdagar förlagda under juni-augusti får en extra 
semesterdag extra under semesteråret.  
 
*Ovanstående bestämmelse gäller under förutsättning att arbetstagaren har rätt till minst 20 
betalda semesterdagar under semesteråret. 


