
 

 
Riktlinje för att växla lön mot semester 
 

Bakgrund 
För att kunna säkra personalförsörjningen i framtiden, då arbetsgivare måste konkurrera om färre 
arbetstagare, gäller det att ha ett bra arbetsgivarvarumärke som attraherar kompetenta sökande. 
Arbetsgivarvarumärket definieras av hur nuvarande och blivande medarbetare uppfattar 
organisationen. En medarbetares lön brukar framhävas som en viktig faktor, men det finns 
många andra faktorer som avgör hur en organisations arbetsgivarvarumärke uppfattas. Det kan 
bland annat handla om organisationens värdegrund, utvecklingsmöjligheter eller möjligheten att 
mot ett löneavstående få utökad semesterrätt. I Vara kommun har vi valt att erbjuda våra 
medarbetare möjlighet att byta avstå en del av sin månadslön mot extra lediga dagar och få 
möjlighet till ytterligare återhämtning. 
 

Semesterväxling 
Vara kommun erbjuder sina medarbetare möjlighet att semesterväxla genom att avstå 2,4% av sin 
månadslön under januari till december, för 5 extra semesterdagar med semesterdagstillägg.  
Löneavstående mot semester kan göras vid anställningstillfället eller årligen inför ett nytt 
semesterår. Därav går det bara att växla dagar för ett kalenderår i taget. Medarbetaren får inte 
spara semesterdagar till nästkommande år.  
Vara kommun erbjuder inte möjlighet att växla extra semesterrätt utöver lag, reglerad i AB, mot 
ökat löneutrymme. Vi värderar tid för återhämtning.  
 
Denna riktlinje omfattar alla anställda i kommunen och dess bolag. 

 

Villkor 
Alla medarbetare omfattas inte av avtalet. För att ha möjlighet att semesterväxla behöver följande 
krav vara uppfyllda: 

 Möjligheten till semesterväxling gäller enbart medarbetare som är anställda på avtalet 
Allmänna bestämmelser (AB) samt de kollektivavtal som Vara kommuns bolag har. 

 Medarbetaren får inför växlingen inte ha några sparade semesterdagar. 

 Tillsvidareanställd samt medarbetare med en visstidsanställning under hela kalenderåret 
får semesterväxla. Provanställd får ansöka vid en tillsvidareanställning. 

 Medarbetare som helt eller delvis är föräldraledig, studieledig eller tjänstledig omfattas av 
avtalet om full semesterrätt har tjänats in 
 

Ansökan 
Separat ansökningsblankett finns att hämta på kommunens intranät och fylls i av medarbetaren. 
Ansökan ska ske senast den 15 december året innan semesterväxlingen träder i kraft. Blanketten 
skickas in till lönechef på HR avdelningen för kontroll av att ovanstående villkor uppfylls. Vid 
godkänd ansökan meddelas både medarbetaren och dennes chef om detta, vid avslag återkopplar 
lönechef till medarbetaren.  


