
Tjänstgöringsrapport

Namn Anställd som

Personnummer Timrapporten avser

      Tidsangivelse

From Tom enkel kval vard kväll vard natt veckoslut storhelg enkel kval enkel kval

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Total

Ifylles av chefen
Ansvar Verksamhet Akt Proj Obj

Datum och underskrift

Chef: Arbetstagare:

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Datum: Datum:

Övrigt

ÅrMån

Tjänstgöringstid Beredskapstid
Bostaden Annan platsÖvertid Ob-tid

Lönetillägg mm
Datum Tim-

mar
Från-
varo


	SOS

	Namn: 
	Anställd som: 
	Personnummer: 
	Timrapporten avser År Mån: 
	Tim marRow1: 
	Från varoRow1: 
	vard kvällRow1: 
	vard nattRow1: 
	veckoslutRow1: 
	storhelgRow1: 
	enkelRow1: 
	kvalRow1: 
	enkelRow1_2: 
	kvalRow1_2: 
	ÖvrigtRow1: 
	2: 
	Tim mar2: 
	Från varo2: 
	vard kväll2: 
	vard natt2: 
	veckoslut2: 
	storhelg2: 
	enkel2: 
	kval2: 
	enkel2_2: 
	kval2_2: 
	Övrigt2: 
	3: 
	Tim mar3: 
	Från varo3: 
	vard kväll3: 
	vard natt3: 
	veckoslut3: 
	storhelg3: 
	enkel3: 
	kval3: 
	enkel3_2: 
	kval3_2: 
	Övrigt3: 
	4: 
	Tim mar4: 
	Från varo4: 
	vard kväll4: 
	vard natt4: 
	veckoslut4: 
	storhelg4: 
	enkel4: 
	kval4: 
	enkel4_2: 
	kval4_2: 
	Övrigt4: 
	5: 
	Tim mar5: 
	Från varo5: 
	vard kväll5: 
	vard natt5: 
	veckoslut5: 
	storhelg5: 
	enkel5: 
	kval5: 
	enkel5_2: 
	kval5_2: 
	Övrigt5: 
	6: 
	Tim mar6: 
	Från varo6: 
	vard kväll6: 
	vard natt6: 
	veckoslut6: 
	storhelg6: 
	enkel6: 
	kval6: 
	enkel6_2: 
	kval6_2: 
	Övrigt6: 
	7: 
	Tim mar7: 
	Från varo7: 
	vard kväll7: 
	vard natt7: 
	veckoslut7: 
	storhelg7: 
	enkel7: 
	kval7: 
	enkel7_2: 
	kval7_2: 
	Övrigt7: 
	8: 
	Tim mar8: 
	Från varo8: 
	vard kväll8: 
	vard natt8: 
	veckoslut8: 
	storhelg8: 
	enkel8: 
	kval8: 
	enkel8_2: 
	kval8_2: 
	Övrigt8: 
	9: 
	Tim mar9: 
	Från varo9: 
	vard kväll9: 
	vard natt9: 
	veckoslut9: 
	storhelg9: 
	enkel9: 
	kval9: 
	enkel9_2: 
	kval9_2: 
	Övrigt9: 
	10: 
	Tim mar10: 
	Från varo10: 
	vard kväll10: 
	vard natt10: 
	veckoslut10: 
	storhelg10: 
	enkel10: 
	kval10: 
	enkel10_2: 
	kval10_2: 
	Övrigt10: 
	11: 
	Tim mar11: 
	Från varo11: 
	vard kväll11: 
	vard natt11: 
	veckoslut11: 
	storhelg11: 
	enkel11: 
	kval11: 
	enkel11_2: 
	kval11_2: 
	Övrigt11: 
	12: 
	Tim mar12: 
	Från varo12: 
	vard kväll12: 
	vard natt12: 
	veckoslut12: 
	storhelg12: 
	enkel12: 
	kval12: 
	enkel12_2: 
	kval12_2: 
	Övrigt12: 
	13: 
	Tim mar13: 
	Från varo13: 
	vard kväll13: 
	vard natt13: 
	veckoslut13: 
	storhelg13: 
	enkel13: 
	kval13: 
	enkel13_2: 
	kval13_2: 
	Övrigt13: 
	14: 
	Tim mar14: 
	Från varo14: 
	vard kväll14: 
	vard natt14: 
	veckoslut14: 
	storhelg14: 
	enkel14: 
	kval14: 
	enkel14_2: 
	kval14_2: 
	Övrigt14: 
	15: 
	Tim mar15: 
	Från varo15: 
	vard kväll15: 
	vard natt15: 
	veckoslut15: 
	storhelg15: 
	enkel15: 
	kval15: 
	enkel15_2: 
	kval15_2: 
	Övrigt15: 
	16: 
	Tim mar16: 
	Från varo16: 
	vard kväll16: 
	vard natt16: 
	veckoslut16: 
	storhelg16: 
	enkel16: 
	kval16: 
	enkel16_2: 
	kval16_2: 
	Övrigt16: 
	17: 
	Tim mar17: 
	Från varo17: 
	vard kväll17: 
	vard natt17: 
	veckoslut17: 
	storhelg17: 
	enkel17: 
	kval17: 
	enkel17_2: 
	kval17_2: 
	Övrigt17: 
	18: 
	Tim mar18: 
	Från varo18: 
	vard kväll18: 
	vard natt18: 
	veckoslut18: 
	storhelg18: 
	enkel18: 
	kval18: 
	enkel18_2: 
	kval18_2: 
	Övrigt18: 
	19: 
	Tim mar19: 
	Från varo19: 
	vard kväll19: 
	vard natt19: 
	veckoslut19: 
	storhelg19: 
	enkel19: 
	kval19: 
	enkel19_2: 
	kval19_2: 
	Övrigt19: 
	20: 
	Tim mar20: 
	Från varo20: 
	vard kväll20: 
	vard natt20: 
	veckoslut20: 
	storhelg20: 
	enkel20: 
	kval20: 
	enkel20_2: 
	kval20_2: 
	Övrigt20: 
	21: 
	Tim mar21: 
	Från varo21: 
	vard kväll21: 
	vard natt21: 
	veckoslut21: 
	storhelg21: 
	enkel21: 
	kval21: 
	enkel21_2: 
	kval21_2: 
	Övrigt21: 
	22: 
	Tim mar22: 
	Från varo22: 
	vard kväll22: 
	vard natt22: 
	veckoslut22: 
	storhelg22: 
	enkel22: 
	kval22: 
	enkel22_2: 
	kval22_2: 
	Övrigt22: 
	23: 
	Tim mar23: 
	Från varo23: 
	vard kväll23: 
	vard natt23: 
	veckoslut23: 
	storhelg23: 
	enkel23: 
	kval23: 
	enkel23_2: 
	kval23_2: 
	Övrigt23: 
	24: 
	Tim mar24: 
	Från varo24: 
	vard kväll24: 
	vard natt24: 
	veckoslut24: 
	storhelg24: 
	enkel24: 
	kval24: 
	enkel24_2: 
	kval24_2: 
	Övrigt24: 
	25: 
	Tim mar25: 
	Från varo25: 
	vard kväll25: 
	vard natt25: 
	veckoslut25: 
	storhelg25: 
	enkel25: 
	kval25: 
	enkel25_2: 
	kval25_2: 
	Övrigt25: 
	26: 
	Tim mar26: 
	Från varo26: 
	vard kväll26: 
	vard natt26: 
	veckoslut26: 
	storhelg26: 
	enkel26: 
	kval26: 
	enkel26_2: 
	kval26_2: 
	Övrigt26: 
	27: 
	Tim mar27: 
	Från varo27: 
	vard kväll27: 
	vard natt27: 
	veckoslut27: 
	storhelg27: 
	enkel27: 
	kval27: 
	enkel27_2: 
	kval27_2: 
	Övrigt27: 
	28: 
	Tim mar28: 
	Från varo28: 
	vard kväll28: 
	vard natt28: 
	veckoslut28: 
	storhelg28: 
	enkel28: 
	kval28: 
	enkel28_2: 
	kval28_2: 
	Övrigt28: 
	29: 
	Tim mar29: 
	Från varo29: 
	vard kväll29: 
	vard natt29: 
	veckoslut29: 
	storhelg29: 
	enkel29: 
	kval29: 
	enkel29_2: 
	kval29_2: 
	Övrigt29: 
	30: 
	Tim mar30: 
	Från varo30: 
	vard kväll30: 
	vard natt30: 
	veckoslut30: 
	storhelg30: 
	enkel30: 
	kval30: 
	enkel30_2: 
	kval30_2: 
	Övrigt30: 
	31: 
	Tim mar31: 
	Från varo31: 
	vard kväll31: 
	vard natt31: 
	veckoslut31: 
	storhelg31: 
	enkel31: 
	kval31: 
	enkel31_2: 
	kval31_2: 
	Övrigt31: 
	Total: 
	Ansvar: 
	Verksamhet: 
	Akt: 
	Proj: 
	Obj: 
	Namnförtydligande: 
	Namnförtydligande_2: 
	Datum_2: 
	Datum_3: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Text30: 
	Text31: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Text43: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text52: 
	Text53: 
	Text54: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 
	Text60: 
	Text61: 
	Text62: 
	Text63: 
	Text64: 
	Text65: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	Text84: 
	Text85: 
	Text86: 
	Text87: 
	Text88: 
	Text89: 
	Text90: 
	Text91: 
	Text92: 
	Text93: 
	Text94: 
	Text95: 
	Text96: 
	Text97: 
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Text102: 
	Text103: 
	Text104: 
	Text105: 
	Text106: 
	Text107: 
	Text108: 
	Text109: 


