
Uppgifter om den anställde
Förnamn Efternamn Personnummer

Arbetsställe Titel

Ledighet/Orsak
Ange klockslag alt % vid frånvaro del av dag.

Fackliga/politiska ledigheter ledigheter

Omvandlig av semestertimmar/pengar

Övrig information

Datum och underskrifter

Övrig frånvaro -

Ledighetsansökan

Föräldraledig, partiellt max 
25%

Graviditetspenning

Namnförtydlig: _______________________________________________

Tillstyrks av chef: Namn/datum

Beviljas utan lön

Datum: _______________________________________________

Arbetstagare:

Arbetsgivare:

_______________________________________________

Namnförtydlig:

Datum:
Avslås

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Beviljas med lön

Föräldraledig

Tjänstledig

Tjänstledig annat arbete 
inom kommunen

-

-

-
Barnets personnr:

Studieledig -

Form av ledighet

Barnets personnr:
-

Datum from - tom

Barnets personnr:
-

Semester under sjukdom -

Datum from - tom Klockslag from - tom

Omvandling av semesterdagar till 
semestertimmar *

Omvandla antal av 
sparade dagar över 25:

Omvandla antal av årets 
dagar över 25:

_____
st till pengar.

Facklig ledighet -

Politiskt uppdrag -

Omvandling av semesterdagar till pengar. Av årets sem.dagar över 25 vill jag omvandla

-

-



   
 

Reviderad 2012-02-29 

ANVISNING 

 
 
Ledighet som avser del av dag: ange klockslag from – tom. 
Vid längre ledighet eller hel dag ange omfattning på ledigheten. 
 
Studieledig: Vid ansökan om studieledighet ska antagningsbesked samt kursplan lämnas i 
samband med ledighetsansökan. Vid ledighet som avser del av dag ange mellan vilka 
klockslag ledigheten avser. Hela dagar ange omfattning på ledighet. 
 
Graviditetspenning: Beslut från försäkringskassan om beviljad havandeskapspenning ska 
lämnas i samband med ansökan. 
 
Partiellt ledig enligt föräldraledighetslagen: Upp till maximalt 25 % omfattning tom den 
månad som barnet fyller 8 år.  
 
Tjänstledig utan lön: Orsak ska vara angiven. (Tjänstledighet under 6 månader söks i 
självservice. Tjänstledighet del av dag söks i självservice.) 
 
Tjänstledig annat arbete inom kommunen: Söks om du ska arbeta inom kommunen men på 
annat arbetsställe eller med annan titel. Orsak ska vara angiven. 
 
 
Omvandling av semesterdagar till pengar: kan endast göras för de dagar som överstiger 25 av 
årets semester. Överenskommelse om detta måste göras med respektive arbetsledare. 
 
 
Semester timmar: kan endast sökas av de anställda som har rätt till mer än 25 semesterdagar 
innevarande år eller har mer än 25 sparade. Ansökan om omvandling av sparade semesterdagar 
måste lämnas in i december. Semestertimmar fungerar så att man omvandlar en eller flera av 
dina semesterdagar till timmar och semesterersättningen betalas ut för hela dagen/dagarna 
nästkommande lön. Tänk på att antalet timmar som en dag omvandlas till beror på vilken 
sysselsättningsgrad du har. T.ex. arbetar du 70 % inom vården blir det c:a 5 timmar av en 
semesterdag. Semestertimmar får bara tas ut del av dag och får inte kombineras med annan 
frånvaro. Du måste alltså arbeta någon del av dagen. 
 
Semesterdagar som omvandlats till semestertimmar kan ej makuleras. 
 
 Begäran om omvandling av semesterdagar till semestertimmar görs på ledighetsansökan 
innan du lägger in ledigheten i självservice.  
 
Facklig ledighet: Ange orsak, t.ex. facklig utbildning. 
 
Politiskt uppdrag: Ange orsak t.ex. sammanträde kommunstyrelsen. 
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