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Delegeringsbeslut om särskilda ersättningar för sjuksköterskor
under semesterperioden 2020 inom socialförvaltningen
På grund av besvärligt rekryteringsläge för legitimerade sjuksköterskor inför årets
semesterperiod, gäller nedanstående avvikelse från Allmänna bestämmelser (AB).
Avvikelsen gäller tillsvidareanställda sjuksköterskor på socialförvaltningen och
visstidsanställda sjuksköterskor som innehar vikariat längre än 6 månader.
Avvikelsen gäller i Lilla Edets kommun och enbart för veckorna 26–33 semesterperioden
2020.

Kompensation för förflyttad semester
Den som på arbetsgivarens förfrågan vid planering av huvudsemestern
(fyra veckor under juni-augusti) förflyttar en veckas semester och förlägger den under perioden
september-december 2020 istället, kompenseras med 6 000kr (brutto) per flyttad
kalendervecka.
Enhetschef beslutar i varje enskilt fall samt rapporterar in och attesterar i Självservice HR/Lön för
berörda medarbetare.

Arbetar extra arbetspass under ordinarie tjänstgöring
Vid extra arbetspass utöver fastlagt schema under semesterperioden utgår ersättning för
kvalificerad övertid upphöjt med 1,5 exempel:
Med månadslön på 29 000 kr är timersättningen 175,75 och med 1,5 kvalificerad övertid blir det
632,73).
Ersättningen betalas endast ut i pengar och registreras i Självservice HR/Lön av berörd
sjuksköterska.
Enhetschef besluts attesterar i samma system.
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Rapportering i Självsercvice HR/Lön
Kompensation för flyttad semester
Rapportera under:
Attest & Rapportering – Attesterade Poster/Rapportering – Tillägg & avdrag.
Välj rätt period och anställd. Klicka på sök.
Klicka på fliken Nytt Tillägg/Avdrag.
Ange Typ, Orsak , datum samt belopp.
Viktigt att inte datera över månadsskifte då utgår beloppet för alla månaderna.
Spara.
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Rapportering i Självsercvice HR/Lön
Extra arbetspass under ordinarie tjänstgöring
Medarbetaren rapporterar sin extratid i Självservice HR/Lön via Rapportera – Kalender.
Gå till rätt dag i kalendern och klicka på plustecknet i högra hörnet.
Välj Avvikande tjänstgöring

Välj orsaken Extra sjuksköterska och rapportera Kl from: och Kl tom:

Spara.
*Med månadslön på 29 000 kr är timersättningen 175,75 och med 1,5 kvalificerad övertid blir det 632,73
per timme.
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Delegeringsbeslut om kompensation för flyttad semester för vissa
befattningskategorier under semesterperioden 2020 inom
socialförvaltningen
På grund av besvärligt rekryteringsläge för vissa befattningskategorier inför årets
semesterperiod, gäller nedanstående avvikelse från Allmänna bestämmelser (AB).
Avvikelsen gäller befattningskategorierna:
− stödassistenter
− stödbiträden
− undersköterskor
− vårdbiträden
− personliga assistenter
Man ska vara tillsvidareanställd på socialförvaltningen i Lilla Edets kommun och gäller enbart för
veckorna 26–33 semesterperioden 2020.
Avvikelsen gäller även för ovan nämnda befattningskategorier som innehar
visstidsanställning/vikariat som är längre än 6 månader.

Kompensation för förflyttad semester
Den som på arbetsgivarens förfrågan vid planering av huvudsemestern
(fyra veckor under juni-augusti) förflyttar en veckas semester och förlänger den under
perioden september-december 2020 istället, kompenseras med 6 000kr (brutto) per flyttad
kalendervecka.
Enhetschef beslutar i varje enskilt fall samt rapporterar in och attesterar i Självservice HR/Lön
för berörda medarbetare.
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Rapportering i Självsercvice HR/Lön
Kompensation för flyttad semester vissa befattningskategorier
Rapportera under:
Attest & Rapportering – Attesterade Poster/Rapportering – Tillägg & avdrag.
Välj rätt period och anställd. Klicka på sök.
Klicka på fliken Nytt Tillägg/Avdrag.
Ange Typ, Orsak , datum samt belopp.
Viktigt att inte datera över månadsskifte då utgår beloppet för alla månaderna.
Spara.
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