
 

 

 

Kommunledningskontoret 

Byte av semesterdagstillägg 
mot önskad ledighet till 2021 

Enskild överenskommelse 

Blanketten fylls i och lämnas till närmaste chef. Undertecknad 

överenskommelse ska ha inkommit till personalchef senast 30 november 2020. 

Namn Befattning Personnummer 

Arbetsplats Förvaltning 

Facklig tillhörighet 

Jag önskar semesterväxla under 2021 mot extra ledighet under samma år, (5 dagar för 

arbetstagare 39 år och yngre, 6 dagar för arbetstagare 40 år och äldre.) 

Observera att ansökan endast kan göras av anställda som följer AB-avtalet. 

Bryter jag mot överenskommelsen om semesterväxling återgår jag till AB:s 

semesterregler, vilket innebär att mina extra dagar försvinner och mina ordinarie 

semesterdagar återställs med semesterdagstillägg. Detta kan innebära att jag blir 

återbetalningsskyldig. 

OBS! Jag avser att inte ha frånvaro som påverkar antal semesterdagar/timmar som 

t ex föräldraledighet, studieledighet eller annan ledighet som ej är 

semesterlönegrundande under det kommande året. 

Jag har läst och förstått innebörden att semesterväxla enligt blankettens följebrev 

Fylls i av närmaste chef 

Godkänns (Efter godkännande skickar chef original till HR-enheten. Chefen behåller kopia) 

Avslås enligt följande skäl: 

Datum Underskrift Namnförtydligande 

Datum Underskrift 



Följebrev till semesterdagstillägg mot ledighet 

Sida 2 (2) 

Tibro kommun har tecknat ett lokalt kollektivavtal med ett antal fackliga organisationer om möjlighet att 

växla semesterdagstillägg mot ledighet. Vid uttag av en semesterdag utges ett semesterdagstillägg 

beräknat på 0,605 % av lönen. Värdet av detta tillägg räknas om till tid och kan växlas mot ledighet. 

Värdet är bestämt till: 

• 5 extra dagar ledigt fram till och med det kalenderår då medarbetaren fyller 39 år

• 6 extra dagar ledigt från och med det kalenderår då medarbetaren fyller 40 år

Kravet för att få semesterväxla är att medarbetaren uppfyller följande kriterier: 

• Är tillsvidareanställd

• Inte avser att ha t ex föräldraledighet, studier eller annan tjänstledighet som

minskar semesterdagar/timmar under det kommande året

• Att anställningen förväntas pågå under nästkommande kalenderår

• Har en semesteranställning enligt AB

• Har vid årsskiftet högst 15 sparade semesterdagar

Dvs. högst totalt 40, 46 respektive 47 semesterdagar (ex 25, 31, 32 semesterdagar + 15 sparade 
semesterdagar)

• Tar ut SAMTLIGA av årets semesterdagar inkl. de växlade dagarna

För de som växlar sitt semesterdagstillägg gäller följande ordning vid uttag av semester: 

• Årets intjänade semesterdagar tas ut först (sker automatiskt via lönesystemet)

• Därefter tas de växlade dagarna ut

• Sist tas eventuellt sparade dagar ut (man får ha max 15 sparade dagar för att få

möjlighet att växla sitt semesterdagstillägg)

När de sparade dagarna tas ut får arbetstagaren som semesterväxlat en semestertimme per sparad 

semesterdag istället för utbetalt semesterdagstillägg. Dvs. semesterdagstillägg kommer under 2021 

inte att utbetalas för sparade semesterdagar. 

Viktigt att tänka på: 

• Inväxlade semesterdagar som p.g.a. oförutsedda händelser inte kan tas ut justeras vid årsskiftet och

semesterdagstillägget återbetalas.

• Växlingen ska avse samtliga semesterdagar som medarbetaren är berättigad till under det kommande

kalenderåret (25, 31 eller 32 dagar). Växling får inte göras av sparade dagar.

• Överenskommelsen ska tecknas för ett år i taget och avse det kommande året.

Det är verksamheten som styr om det är möjligt att göra ett byte av semesterdagstillägg mot 

ledighet. Skulle situationen vara sådan att det inte kan ske utan negativ inverkan på verksamheten, 

ska chefen avslå ansökan. Chefen kan avslå ansökan om de extra lediga dagarna innebär att 

vikarie måste tillsättas. 

OBS! Semesterdagtillägget påverkar bruttoinkomsten. Vid byte av semesterdagstillägg mot ledighet 

minskas den pensionsgrundande inkomsten. 



 

 

Följande fackförbund har tecknat lokalt kollektivavtal om växling semesterdagstillägg med 

Tibro kommun: 

• Vision  

• Sveriges Arbetsterapeuter  

• Fysioterapeuterna 

• Kommunal 

• Ledarna 

• Lärarförbundet 

• Lärarnas Riksförbund 

• Akademikerförbundet SSR 

• Sveriges Ingenjörer 
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