
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avlöningsperiod 

Månad och år. Ex: Juni 2019 
Arbetsplats 

Din arbetsplats 
Befattning 

Feriearbetare 
Namn 

Ditt namn 
Personnummer 

Ditt personnr 
Huvudarbetsgivare 

 Ja  Nej     

TJÄNSTGÖRINGSRAPPORT 
 

 
Da-
tum 

Tid  
Tim 
tid 

 
Från 
varo 

Övertid Obekväm arbetstid Beredskap 
/Jour 

 
Noteringar 

Fr 
om 

Tom Enk Kval Kväll Natt Helg FH 
Hlg 

St- 
hlg 

FH 
Sthlg 

Enk Kval  

1 08 15 6                 
2 08 15 6                 
3 08 15 6                 
4 08 15 6                 
5 08 15 6                 
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                    
Tot   30            Ans Vht Akt Pr Obj 

S:a                    

S:a                    

S:a                    

S:a                    

S:a                    

S:a                    

Övriga anteckningar:                 

                    

                    

                    

Underskrift uppgiftslämnare 
 

Din underskrift 

Chef/arbetsledare 
 

Din handledares underskrift 

Personalredogörare 
 
 

 

I de gråmarkerade rutorna 

behöver du ej fylla i något alls.  

Att det ser ut som att du har 

skrivit en timme för lite tid 

beror på att du har en timmes 

lunchrast. Den får du inte lön 

för. 



Instruktioner Tjänstgöringsrapport Ferie 2019 

 
Du måste fylla i en tjänstgöringsrapport för att få lön. Tjänstgöringsrapporten måste vara 

korrekt ifylld samt underskriven av dig och din handledare eller chef annars får du ingen 

lön.  

 

De gråa rutorna behöver varken du eller din handledare fylla i. 

 

Du anger alltid ”Feriearbetare” som befattning. 

 

Är du sjuk eller frånvarande måste du fylla i detta. 

 

Du får inte jobba mer än 30 timmar i veckan. 

 

Du har en timmes lunch varje dag.  

 

Lönen utbetalas retroaktivt. Det innebär att du får din lön månaden efter din 

tjänstgöringsperiod. Det vill säga; om du jobbar i juli får du din lön i augusti förutsatt att du 

lämnat in din tjänstgöringsrapport i tid. Dröjer du för länge med att lämna in din rapport så 

kan det hända att får vänta ytterligare en månad innan du får din lön.  

 

Du skriver en tjänstgöringsrapport för varje månad. Jobbar du exempelvis en vecka i juni och 

en vecka i juli så skriver du två tjänstgöringsrapporter.  

 

Det är också viktigt att du fyller i blanketten om skattejämkning och lämnar in den samtidigt 

som tjänstgöringsrapporten. Skattejämkning gäller för dig som INTE tjänar mer än 

19 670 kr under 2019. Det är för att du inte ska behöva betala skatt på din inkomst. 

Skattejämkningsblanketten samt information om skattejämkning finner du också på 

www.skatteverket.se 

 

Dubbelkolla att alla uppgifter är ifyllda korrekt av dig och din handledare. Sedan skickar du 

både tjänstgöringsrapport och skattejämkningsblankett till: 

 

Lönekontoret 

Jokkmokks Kommun 

962 85 Jokkmokk 

Lönesättning ferieungdomar 2019 

 

Födda 2003  66 kr/tim inkl. sem. ersättning 

Födda 2002  68 kr/tim inkl. sem. ersättning 

Födda 2001   74kr/tim inkl. sem. ersättning 

Födda 2001 men inte 

fyllda 19 före 2019-06-01 74 kr/tim inkl. sem. ersättning 

 

De ungdomar som väljer ett feriearbete inom Äldre- och handikappomsorgen, och som är 

födda enligt ovan, erhåller 10 kr mer/timme.  

Ungdom som fyllt 19 år före 2019-06-01 ska erhålla avtalsenlig lön. Ingen ytterligare 

ersättning tillkommer för arbete inom Äldre- och handikappomsorgen.  


