KORSNÄS KOMMUN
tel.: 06/3479 111
fax.: 06/3479 190

15.5.2017

ALLMÄNNA REGLER FÖR FRÅNVARO
PGA SJUKDOM OCH HÄLSOVÅRD
HUVUDREGEL:
Tjänsteinnehavare/arbetstagare har rätt att få tjänst- och/eller arbetsledighet p.g.a arbetsoförmåga.
Fr.o.m. 4:e dagen krävs intyg av (företags)hälsovårdare eller läkare, som fastslår arbetsoförmågan.
(Akta kap 5, § 1, mom.1-3).
Arbetsgivaren, Korsnäs kommun, rekommenderar att intyg skaffas fr.o.m. 1:a frånvarodagen /
(vardagen). Sjukfrånvaro dokumenteras alltid. OBS Respektive förmannen avgör när intyg behövs.
Av samhället ordnad, systematisk hälso- och sjukvård såsom företagshälsovård, mammografi,
får ske under arbetstid. Fortsatt undersökning och behandling med anledning av dessa
får också ske under arbetstid. Befrielse från arbetet ordnas för undersökningen/behandlingen.
Om restiden infaller på tjänsteinnehavarens/arbetstagarens ordinarie arbetstid, förlängs
inte arbetstiden av denna orsak. (AKTA kap 3, § 4, mom. 2 pkt 4)
Man kan inte få ledighet med lön för att vårda en nära anhörig men man kan få avlönad ledighet
för att ordna vården av sjukt barn. Maximitiden är 4 arbetsdagar, dock rätt till lön för 3 på varandra följande kalenderdagar. OBS! Vid behov skall utredas att båda föräldrarna inte utnyttjar ledigheten samtidigt. (AKTA kap 5, § 16, mom 1-3). Intyg över vård av sjukt barn krävs från första frånvarodagen.

SJUKDOMSFALL
1. LÄKARBESÖK
- akuta läkarbesök

MED
LÖN

UTAN INTYG
ANMÄRKNING
LÖN till förman

x

sjukintyg

- läkarbesök (sjukhus, hvc, privata)
för konsultation på eget initiativ

x

- undersökning på remiss av läkare till
specialist, eller laboratorie - eller
röntgen undersökning

x

- undersökning på remiss av läkare till
specialist, eller laboratorie - eller
röntgen undersökning

- systematisk och planmässig fthv

Huvudregel:
Bör i regel ske på ledig tid.
(AKTA kap. 3, § 4, mom. 2 pkt 5)

x

2. TANDLÄKARBESÖK
3. HÄLSOVÅRD
- beordrade hälsokontroller

kallelse

Då undersökning inte kunnat
ordnas på egen tid.

x

x

kallelse

x

kallelse

- mödrarådgivning

x

Huvudregel:
Bör i regel ske på ledig tid.
(AKTA kap. 3, § 4, mom. 2 pkt 5)

- mödrarådgivning

x

- massundersökningar t.e.x mammografi
och lungröntgen

x

4. MASSAGE, AKUPUNKTUR, BESÖK HOS
FYSIOTERAPEUT OCH MASSÖR
5. BARN
Egna barn under 10 år
- rätt att vara hemma 1-4 arbetsdagar för
ordnande av vård för akut insjuknat barn,
lön för 3 kalenderdagar

Då undersökning inte kunnat
ordnas på egen tid.

kallelse
x

intyg
x

- rätt att vara hemma 1-4 arbetsdagar för
ordnande av vård för akut insjuknat barn,
4:e kalenderdagen oavlönat

- fr.o.m femte arbetsdagen enligt arbetsgivarens prövning för tjänstledighet
O/CW/Frånvaro2017.xls

Godkänt av samarbetsorganet 23.2.2000 och 17.5.2017
Godkänt av kommunstyrelsen 24.2.2000, § 69a.

intyg
x

x

intyg

