
 

    

  
 

 

 
Vi hjälps åt – dela kalendrar 

 

 
Som ombud kan du förbereda kalendrar för att underlätta medlemmarnas planering.  
Du gör det enklast genom att importera (se punkt 5 c nedan) kalendrar och: 

 

• se till att arbetspass är utlagda på de arbetsdagar som gäller på just er arbetsplats 

• justera för/lägga ut gemensamma arbetspass då alla har samma arbetstid 

• justera/lägga till ledigheter i en ledighetskalender för semesteranställda 
 

Planeringsunderlag hittar du under punkt 4 på webbsidan ”kom igång med 
arbetstidskollen”. De finns i olika versioner som beskrivs nedan. Oftast är för många 
arbetsdagar utlagda då början och slut för verksamhetsåren varierar. Arbetspassen de 
dagar som arbetsgivaren eventuellt har beslutat ska vara lediga, har inte heller tagits bort. 
Det är just sådana delar av planeringen som avdelningen och du som är ombud kan 
förfina utifrån den information ni har om kalendarium, läsårsdata etc. hos arbetsgivaren 
och på arbetsplatsen. Kort om mallarna: 
 

• Reglerad arbetstid för ferieanställda finns i flera versioner. Arbetspassen har lagts ut 

med hänsyn till jul-, sport- och påsklov. Lovveckorna framgår av filernas namn. 

• Så snart tid är utlagd i ledighetskalendern räknas den dagen som ”arbetsfri dag”. Den 

ingår då inte i beräkningen av den genomsnittliga arbetstiden för semesteranställda. 

Skriv alltså inget i den kalendern för semesteranställda de dagar som är arbetsdagar. 

(dagar med förkortad arbetstid, ”halvdagar” hanterar inte verktyget eftersom 

förutsättningarna för dessa varierar mellan olika arbetsgivare) 
 
Här kommer kort beskrivning av hur du gör. Utgå från instruktionen på ”kom igång med 
arbetstidskollen” eller den längre manualens instruktioner steg 1-4 och komplettera med 
den här listan i avsnitt 5. 
 

5 a. Gemensam grundplanering  

Lägg in reglerad arbetstid på rätt dagar.  

• importera/skapa en kalender för reglerad arbetstid 

• namnge den, t ex ”årsplanering av reglerad arbetstid” 

• ta bort arbetspass på dagar/tider som du vet är arbetsfria 

• justera/lägg till arbetspass som är gemensamma för gruppen, t ex planeringsdagar, 

personalmöten, öppet hus, idrottsdagar eller om alla har gemensamma ramtider.   

• kolla i analysen att antalet arbetstimmar och arbetsdagar verkar rimliga 

 

Lägg in ledigheter (främst semesteranställda) 

• importera kalendern ”Helgdagar", för ledighet 

• namnge den, t ex ”ledigheter i XX kommun” 

• lägg in ”ledighet” dagar arbetsgivaren har beslutat ska vara arbetsfria, t ex klämdagar  

   

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kom-igaang-med-arbetstidskollen/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kom-igaang-med-arbetstidskollen/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kom-igaang-med-arbetstidskollen/
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/kom-igaang-med-arbetstidskollen/
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1536247996/051594bcb72dcf31451a3c9c34e8eaa6/Manual_-_Arbetstidskollen.pdf
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5 b. Dela kalendrar 
När du har lagt in planeringen i respektive kalender kan du exportera dem.  
Klicka på pennsymbolen vid respektive kalender. Då visas valet ”exportera 
kalenderhändelser” som du ska välja. Då sparas en kopia av kalendern i ”hämtade filer” 
(PC) eller motsvarande. Filen kan du sen dela med/skicka till medlemmar till exempel via 
mejl. 
 
När du har förberett en kalender åt dina medlemmar kan det vara till hjälp att 
tillsammans med kalender skicka instruktionen nedan.  
 

5 c. Kort instruktion för medlem som ska importera en kalender 
För att importera kalendern, gör såhär: 

• spara filen på din dator 

• logga in i Arbetstidskollen och välj den planeringsperiod du vill planera för 

• välj ”lägg till/importera kalender” 

• välj typ av kalender 

• leta upp och välja den kalenderfil du sparat ner på din dator 

• namnge kalendern 

• klicka på ”skapa kalender”.  
 
Radera de kalendrar som du inte tänker använda så minskar du risken för problem. Har 
du fler aktiveter utlagda på samma tider eller med för lite tid för rast, kommer du behöva 
åtgärda varningar som visas. Det kan t ex handla om att ett arbetspass är utlagt på en 
ledig dag eller att den planering du själv påbörjat krockar med den importerade, 
gemensamma kalendern.  
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Vi hjälps åt – dela kalendrar 
 

 
Som ombud kan du förbereda kalendrar för att underlätta medlemmarnas planering.  
Du gör det genom att skapa kalendrar och: 

 

• lägga ut arbetspass på de arbetsdagar som gäller på just er arbetsplats 

• lägga ut gemensamma aktiviteter/arbetspass 

• lägga ut helgdagar och andra ledigheter i en ledighetaskalender.  
 

Som ombud får du några planeringsunderlag kalenderform här i guiden. Där är för 
många arbetsdagar utlagda eftersom början och slut för verksamhetsåren varierar och de 
lediga dagar som beslutas av arbetsgivaren saknas. Men det är en början som både din 
avdelning och du själv kan förfina utifrån den information ni har om kalendarium, 
läsårsdata etc. hos arbetsgivaren och på arbetsplatsen.  
 
Här kommer kort beskrivning av hur du gör. Utgå från den längre manualens 
instruktioner steg 1-4 och komplettera med den här listan i avsnitt 5. 
 

5 a. Gemensam grundplanering  

 

Lägg in reglerad arbetstid på rätt dagar.  

• skapa en kalender för reglerad arbetstid 

• namnge den, t ex ”årsplanering av reglerad arbetstid” 

• lägg ut två arbetspass per veckodag som upprepas under hela verksamhetsåret med 

minst 30 minuters rast emellan  

• (förslagsvis 8 h/dag för semesteranställda, 7 h för ferieanställda)  

• ta bort arbetspassen de dagar som du vet är arbetsfria 

• för ferieanställda – kolla att antalet arbetsdagar är korrekt (oftast 194). 

 

Lägg in gemensam arbetstid (kan kombineras med föregående) 

• skapa en kalender för reglerad arbetstid 

• namnge den utifrån den grupp som har de gemensamma arbetstiderna 

• fyll i de arbetspass (och bara dem) som är gemensamma för gruppen, t ex 

planeringsdagar, personalmöten, öppet hus, idrottsdagar etc. 

• har alla på arbetsplatsen samma arbetstider även till vardags kan du förstås lägga i 

dem också.  

 

Lägg in ledigheter (främst semesteranställda) 

• skapa en kalender för ledighet 

• lägg in ”ledighetspass” de dagar då en helgdag inträffar måndag-fredag och de dagar 

arbetsgivaren har beslutat ska vara arbetsfria, t ex klämdagar. 
 

5 b. Dela kalendrar 
När du har lagt in planeringen i respektive kalender kan du exportera dem.  
Klicka på pennsymbolen vid respektive kalender. Då visas valet ”exportera 
kalenderhändelser” som du ska välja. Då sparas en kopia av kalendern i ”hämtade filer” 
(PC) eller motsvarande. Filen kan du sen dela med/skicka till medlemmar till exempel via 
mejl. 
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5 c. När medlemmen ska importera en kalender 
För att importera kalendern ska medlemmen spara filen på sin dator, välja ”lägg 
till/importera kalender”. Sen välja typ av kalender, leta upp och välja den importerade 
filen och klicka på ”skapa kalender”.  
 
Medlemmarna kommer också behöva åtgärda varningar som visas, t ex för att ett 
arbetspass är utlagt på en ledig dag eller för att medlemmens egna planering krockar med 
den gemensamma kalendern.  
 
Om du har förberett en kalender åt dina medlemmar kan det vara smart att skicka ut den 
korta instruktionen ovan så att de vet hur de ska gå tillväga.  

   



 

  20 juli 2018 5 [6] 

  
 

 

 

Underlätta för medlemmarna 
 

 
Förbered kalendrar för att underlätta medlemmarnas planering genom att 
 

• lägga ut arbetspass på de arbetsdagar som gäller på just er arbetsplats 

• lägga ut gemensamma aktiviteter/arbetspass 

• lägga ut helgdagar och andra ledigheter i en ledighetaskalender.  
 

Här kommer kort beskrivning av hur du gör. Utgå från manualens instruktioner 
steg 1-4 och komplettera med den här listan i avsnitt 5. 

 
Dela kalendrar. När du klickar på pennsymbolen vid respektive kalender, visas 
valet ”exportera kalenderhändelser”. Klicka på detta så sparas en kopia på 
kalendern i ”hämtade filer” (PC) eller motsvarande. Filen kan du sen dela med/skicka 
till medlemmar. 
 
Medlemmen sparar filen på sin dator, väljer ”lägg till/importera kalender” i 
Arbetstidskollen, väljer typ av kalender, letar upp och väljer den importerade filen 
och klickar på ”skapa kalender”. 
 

5 a. Gemensam grundplanering  

 

Lägg in reglerad arbetstid på rätt dagar 

• skapa en kalender för reglerad arbetstid 

• namnge den, t ex ”årsplanering av reglerad arbetstid” 

• lägg ut två arbetspass per veckodag som upprepas under hela verksamhetsåret 

med minst 30 minuters rast emellan  

• (förslagsvis 8 h/dag för semesteranställda, 7 h för ferieanställda)  

• ta bort arbetspassen de dagar som du vet är arbetsfria 

• för ferieanställda – kolla att antalet arbetsdagar är korrekt (oftast 194) 

 

Lägg in gemensam arbetstid (kan kombineras med föregående) 

• skapa en kalender för reglerad arbetstid 

• namnge den utifrån den grupp som har de gemensamma arbetstiderna 

• fyll i de arbetspass (och bara dem) som är gemensamma för gruppen, t ex 

planeringsdagar, personalmöten, öppet hus, idrottsdagar etc. 

• har alla på arbetsplatsen samma arbetstider även till vardags kan du förstås 

lägga i dem också  

 

Lägg in ledigheter (främst semesteranställda) 

• skapa en kalender för ledighet 

• lägg in ”ledighetspass” de dagar då en helgdag inträffar måndag-fredag och de 

dagar arbetsgivaren har beslutat ska vara arbetsfria, t ex klämdagar 
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Åtgärda varningar som visas, t ex för att ett arbetspass är utlagt på en ledig dag 
eller för att medlemmens egna planering krockar med den gemensamma kalendern.    


