HR-avdelningen

Anställningsförmåner
– för dig som är timavlönad

Friskvårdsbidrag
Du som är timavlönad kan få friskvårdspeng. Du får max 250 kr den månad du arbetat minst 4
arbetspass. Be din chef eller en arbetskamrat om hjälp att komma in på intranätet Kanalen för mer
information och ansökningsblankett. Spara dina kvitton för de ska bifogas ansökan. Du måste göra
en ny ansökan varje gång du söker priskvårdspeng.

Om du blir sjuk
Du som är timavlönad kan ha rätt till sjuklön från arbetsgivaren för inbokade arbetspass. Om
förutsättningarna för sjuklön inte är uppfyllda kan du ha rätt till sjukpenning från
Försäkringskassan. Be din chef eller en arbetskamrat om hjälp att komma in på intranätet Kanalen
för mer information. Fråga din chef om vem du ska kontakta ifall du blir sjuk.

Om du skadar dig i jobbet
Alla anställda i kommunen är försäkrade vid arbetsskador. Du som är timavlönad är försäkrad
under ditt arbetspass och på vägen till och från arbetspasset. Berätta för din chef och be hen eller
arbetsmiljöombudet om hjälp att anmäla tillbudet eller olycksfallet/skadan i KIA.
 Tillbud = OJ! Något händer och du kunde ha gjort dig illa. Det finns behov av att rätta till
något så att inte någon annan blir skadad.
 Olycksfall/skada = AJ! Något händer plötsligt och du gör illa dig.

Semester
Du som är timavlönad har inte rätt till semesterledighet. Du får i stället din semesterersättning
utbetald varje månad samtidigt som din löneutbetalning.

Tjänstepension
Varje år sätter Södertälje kommun av pengar i en pensionsförsäkring åt alla medarbetare, även till
dig som är timavlönad. Undantag gäller dig som tjänar mindre än ca 20 000 kr under ett år. Du får
i stället pensionsavsättningen utbetald till dig som en klumpsumma i april eller maj året efter det
du tjänade in pengarna. Du kan läsa mer om kommunal tjänstepension på www.kpa.se.
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