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2016-10-24 

Riktlinjer för byte av semesterdagstillägg mot ledig tid  

Hultsfreds kommun erbjuder sina medarbetare att byta semesterdagstillägget mot ledig tid.  

Det är närmaste chef som godkänner eller avslår ansökan om att göra detta byte. 

En bedömning görs utifrån verksamhetens behov och omständigheterna i övrigt. 

 

Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra dagar och medarbetare som är 40 år eller 

äldre får 6 extra dagar.  

Dessa arbetstagare omfattas:  

 Utbyte av semesterdagstillägget mot ledig tid gäller de medarbetare som har tillsvida-

reanställning eller en beslutad tidsbegränsad anställning för hela kommande kalen-

derår och som omfattas av Allmänna Bestämmelser (AB).  

Dessa medarbetare omfattas inte:  

 Medarbetare med uppehålls- eller ferieanställning  

 Medarbetare som inte bedöms få full årssemester 

 Medarbetare som vid årets början har fler än 10 sparade semesterdagar 

Hur ska den extra ledigheten tas ut?  

 De extra dagarna ska tas ut i samråd med och efter beslut av närmaste chef. 

 De extra dagarna ska i första hand tas ut i hela dagar. 

 Utbytet kan endast ske med 5 alternativt 6 extra lediga dagar, d.v.s. ”allt eller inget” - 

principen tillämpas.  

 De extra dagarna ska tas ut under nästkommande kalenderår.  

 Möjlighet att spara de extra lediga dagarna finns inte, då syftet med utbytet är att 

minska arbetstiden under innevarande år.  

Vilken ledighet ska prioriteras först?  

Prioriteringen för uttag av de extra lediga dagarna ska göras enligt följande:  

1. Innevarande års alla semesterdagar 

2. Extra lediga dagar (5 alternativt 6 dagar) 

3. Sparade semesterdagar från tidigare år 

Villkor:  

 För att kunna ta del av erbjudandet får det inte finnas fler än 10 sparade semesterda-

gar vid inledningen av året.  

 I de fall medarbetaren på grund av sjukdom eller annan lång oplanerad ledighet under 

året inte kvalificerar sig för full betald semester, faller hela överenskommelsen då 

principen allt eller inget gäller för bytet. I dessa fall växlas dagarna tillbaka till se-

mesterdagsersättning, alternativt kan löneskuld uppstå.  
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 Semesterdagstillägget för ev uttagna sparade dagar, betalas ut i februari månad efter 

avslutat semesterår. 

 Genom erbjudandet avstår man rätten att spara semesterdagar för året. I denna över-

enskommelse ingår att ta ut alla ordinarie semesterdagar samt alla extra lediga dagar 

under året.  

 Enskild överenskommelse sker för ett år i taget och kan enbart avse kommande      

semesterår. 

 I de fall medarbetaren, av skäl som beror på arbetsgivaren, inte kan ta ut alla lediga 

dagar under ett år, växlas semesterdagstillägget tillbaka.  

 I de fall då medarbetaren av särskilda skäl inte kan ta ut de extra lediga dagarna beta-

las kontant ersättning ut i förhållande till resterande semesterdagar. Sådana särskilda 

skäl kan t.ex. vara sjukdom, föräldraledighet eller annan lång ledighet.  

 

Kollektivavtal 

Erbjudandet förutsätter att lokalt kollektivavtal, med stöd av AB § 27, mom. 21, kunnat träf-

fas med berörd facklig organisation. 

Det är arbetsgivaren som har upprättat dessa riktlinjer som reglerar själva växlingen/bytet.  

Således är riktlinjerna separata och därmed inte en del av de kollektivavtal som träffas. 

När erbjudandet träder i kraft:  

Semesterdagstillägget kan bytas ut mot ledig tid från och med den 1 januari 2017.  

Observera följande!  

Denna möjlighet, att utöka antalet lediga dagar, ska endast antas av de medarbetare som upp-

lever att de ordinarie semesterdagarna under ett kalenderår är för få. Om medarbetaren van-

ligtvis sparar ett antal av sina ordinarie semesterdagar varje år finns inte behovet att byta ut 

semesterdagstillägget.  

 

All semester plus de extra lediga dagarna planeras in översiktligt (grovplanering) i samråd 

med beslutande chef i samband med ansökan. Detaljplaneringen görs senare i samband med 

ordinarie semesterplanering för arbetsplatsen och med hänsyn till arbetsgruppen.  

 

Bruttoinkomsten påverkas av detta utbyte vilket innebär att bl a framtida pension påverkas.  

 

Blanketten ”Ansökan om byte av semesterdagstillägg mot ledig tid” ska fyllas i och god-

kännas av närmaste chef. Medarbetaren ska sedan lämna blanketten till personalkontorets  

lönehandläggare senast 30 november. 

 

 


