
Så här fyller du i din tidrapport - timanställd 
 
Tidrapporten utgör underlaget för din löneutbetalning 
så det är viktigt att du rapporterar tydligt och rätt på 
den. Tänk på att skriva läsligt. Om du arbetar åt 
många olika chefer och du upplever att det blir rörigt 
ser vi gärna att du skriver en rapport för varje chef, 
det underlättar handläggningen och då minskar 
risken att du får fel lön utbetald. Kom ihåg att 
underteckna rapporten (ej med blyertspenna). 
 
 
 
I huvudet på rapporten ska du fylla i namn, personnummer, vilket år och 
månad rapporten gäller samt adress och telefon. Fyll i befattning om du känner 
till den. 

 
 
 
 
 

 
I vänstra kolumnen med rader för varje dag i 
månaden skall du fylla vilka dagar du arbetat. Här 
skall också framgå om det är vikariedagar eller 
AVA-dagar, alltså om du arbetat som vikarie för 
någon som är borta eller om du varit som en extra 
resurs/förstärkning.  
Varje dag du arbetat som vikarie skall du ange 
namnet på den du arbetat för. Varje dag du 
arbetat som extra resurs/förstärkning sätter du ett 
kryss i kolumnen för AVA-dagar. Är du osäker, 
fråga din chef.  
 



I kolumnen för klockslag from – tom fyller du i 
mellan vilka klockslag du har arbetat. I kolumnen 
Antal timmar fyller du i hur många timmar du 
faktiskt arbetat, alltså drar du bort tid för rast. 
Arbetar du över fem timmar i sträck skall du ha 
minst 30 min rast. Ange tiden i hundradelar, tex 
4,25, 6,50, 7,75.  
Om du blir sjuk fyller du i de klockslag det var 
tänkt att du skulle jobba men fyller inte i antal 
timmar den dagen. Skriv ”SJUK” någonstans på 
den dagens rad så att det tydligt framgår att du 
inte arbetat. 
Om du är hemma för vård av barn, fyll i de 
klockslag du skulle arbetat, fyll inte i antal 
timmar, skriv ”VAB” så att det tydligt framgår. 
Om du vabbar måste du också ange barnets 
personnummer i rutan för Notering. 

 
Om du har rätt till ob-ersättning eller 
Övertid/jour-ersättning och du känner till 
vilken typ av ersättning du skall ha fyller du i 
antal timmar i kolumnerna för OB-tillägg 
och Övertid/jour. Är du osäker kan du 
överlåta det till din chef. 
Om du skall ha avdrag för kost eller få ut km-
ersättning för att du använt egen bil i 
tjänsten, ange det i rutan för Notering.  

 
Skriv slutligen under blanketten med datum, namn och namnförtydligande i 
fältet för arbetstagare och lämna den till din chef. Blanketten skall lämnas in 
snarast efter månadens slut. 


