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1 Allmänt 
Vårt Löne- och Personalsystem heter Personec P och utvecklas av Aditro. 
Internet-modulen kallas för Självservice och finns för chefer, assistenter, ekonomer, löne- och 
PA personal samt medarbetare. Alla har olika behörigheter. 
 
För att komma åt Självservice som chef - gå in via Intranätet och välj Självservice chef/assistent 
under rubriken Gemensamma program. 
 

 
 
Ditt användar-id är ditt personnummer, 10 siffror utan sekelsiffra och minusstreck. 
Ditt lösenord ska innehålla minst en stor bokstav, en liten bokstav och en siffra. Inga 
specialtecken får förekomma. 
Du har samma användar-id och lösenord både till Självservice som chef, anställd och till 
förhandling. Ändrar du ditt lösenord på ett ställe, ändras det för alla rutinerna. 
Behöver du hjälp med lösenord, kontakta din lönehandläggare. 

1 Arbetsledare 
Klicka på +-tecknet framför Arbetsledare och du får upp alla huvudrubriker. 

1 Byta företag 
Har du behörighet att arbeta i andra bolag kan du genom att klicka på ovanstående rubrik gå in 
på dem. 
 
I Personec P finns följande företag: 
HKIAB 
Hultsfreds kommun 
ÖSK 
 
Välj bolag i rullisten och klicka på ’Ändra’. 

1 Organisation 
Under ’Organisation’ kan du välja att se olika grenar i organisationsträdet. 
Om du kliver uppåt på en gren, ser du allt under den gren du står på – om du har behörighet till 
alla grenarna. 
 
Har du behörighet men inte ser alla medarbetare som ligger på grenarna under, är dina 
inställningar felaktiga. Se mer under rubriken Inställningar. 
 
Markera den gren du vill titta på (och eventuellt alla underliggande) och klicka på ’Välj’.
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2 Beslut 
Under beslut hittar du dina medarbetares övertid, turbyten, frånvaro och resor. 
 
Du kan göra en Prenumeration för respektive rubrik under Beslut. Det innebär att du får e-post 
dagen efter någon lagt in poster för attest. Jag rekommenderar att du gör en prenumeration 
under rubriken Samtliga. Har du flera grenar i organisationsträdet, kan du välja att göra en 
prenumeration för varje gren. 
 
Du kan göra prenumerationer på andra rubriker under beslut, men detta exempel visar hur du 
gör det under rubriken Samtliga. 
 

 
 

• Välj ’Alla perioder’ under Period. 
• KatGrp och Kategori används inte. 
• Klicka på ’Sök’. 
• Klicka på länken ’Prenumerera på denna sökning…’. 
 

 
 

• Namnsätt din prenumeration. 
• Bocka i E-post. 
• Klicka på ’Spara’ 
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Delegation 
Här kan du delegera din behörighet till någon annan chef.  
För att göra det, klicka på ’Ny’ 
 

• Välj vilken funktion(rubrik under Beslut) du vill delegera. Du kan inte delegera rubriken 
Samtliga. 

• Sök efter den chef du vill delegera till. Namn söks med inledande stor bokstav och 
resten små. Sökning görs på efternamn sedan förnamn. 

• Fyll i mellan vilka datum delegeringen gäller. 
• Markera att delegeringen är aktiv. 

 
Ska en annan chef attestera dina poster som redan har behörighet till dina grenar i 
organisationsträdet, väljer hon/han bara din gren utan att någon delegation behövs. 

Frånvaro 
Under Frånvaro kan du titta, tillstyrka, bevilja, avslå och lägga in frånvaro. 
Jag rekommenderar dock att du beviljar frånvaro under rubriken Samtliga. 

Bevilja frånvaro 

 
 

• Om du väljer ’Alla perioder’ under rubriken Period, ser du all frånvaro som finns inne. 
Detta rekommenderas. 

• KatGrp och Kategori – används inte. 
• Om du har tomt under rubriken ’Anställd’,ser du alla som ligger under den valda grenen 

i organisationsträdet. Om du väljer en medarbetare i rullningslisten får du enbart upp 
den medarbetares frånvaro. 

• Är fältet ”Avslagna” i bockat ser du enbart avslagen frånvaro. Är fältet ’Ej tillstyrkt’ i 
bockat ser du enbart poster som ej är tillstyrkta’, är fältet ’Ej beviljade’ i bockat ser du 
enbart poster som inte är beviljad. Bockar du i fältet ’Alla’ får du upp alla poster som 
medarbetaren har sedan 2008-2009 (olika beroende på frånvaroorsak). 

• Klicka sedan på ’Sök’. 
 
När du valt en medarbetare och klickat på ’Sök’, får du möjlighet att se semesteruppgifter.  
Information om semesteruppgifterna hittar du under huvudrubriken Anställning/Semester. Du 
kan även lägga in Prenumeration. Information om hur du lägger in en prenumeration hittar du 
under huvudrubriken ’Beslut’. 

Bevilja semestertimmar 
Om medarbetaren inte har tillräckligt många semestertimmar omvandlade kommer den att 
markeras orange och du kan inte bevilja den. Då måste du klicka på medarbetarens namn och 
bevilja den i pop-up rutan. 
Den kommer inte att försvinna från listan för ’Ej beviljade’ förrän du klickat på ’Sök’ en gång till. 
När den är beviljad skickas en signal till lönehandläggaren som omvandlar en semesterdag till 
semestertimmar. 
För att en medarbetare ska få ta ut semestertimmar, måste han/hon vara över 40 år för man 
måste ha rätt till 31 semesterdagar per år eller mer. 

Avslå frånvaro 
Vill du avslå en frånvaro – gör en bock i rutan ”Avs”. 
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Lägga in ny frånvaro 
Välj den medarbetare som du vill rapportera in frånvaro på. 
Klicka på ’Sök’ 
Klicka på ’Ny post’ för att få upp en dialogruta. 
 

 
 
Förutom de vanliga frånvaroorsakerna kan du här lägga in; Besök mödravårdscentral, Olovlig 
frånvaro, Studieledig 0% lön, Tjänstledig 0% lön timmar och Tjänstledig 0% heldag. Reglerna 
för de olika frånvaroorsakerna hittar du i personalhandboken på vår hemsida. 
 

• Välj frånvaroorsak 
• Skriv datum from. Du kan även dubbelklicka i fältet för att få upp en kalender. När du 

får upp kalendern markera aktuellt datum och du får med dig värdet in i fältet. 
• Skriv datum tom.  
• Gick medarbetaren hem under dagen, skriv i ’Kl from’ vilket klockslag. 
• ’Kl tom’ lämnas blankt, om det inte är att den anställde var ledig på förmiddagen och 

kom åter till tjänst ett visst klockslag. 
• Övriga fält lämnas blanka – om man inte är lärare med ferielön. Ska du lägga in 

tjänstledighet utan lön på lärare ska fältet ’Tim/dag’ och ’Omfattning’ fyllas i. 
• Ska frånvaron belasta något annat konto, kan detta sökas fram genom och klicka på 

Nytt Konto. Du måste ha behörighet till det andra kontot, för att få fram det. 
• Klicka i fältet Beviljad. 
• Klicka på Spara.  

 
Om medarbetare har hel eller partiell sjukfrånvaro och vill ta semester ska frånvarokoden 
semester under sjukdom användas.  
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Avv tjänstg 
Under Avvikande tjänstgöring kan du se, bevilja och lägga in övertid, jour och beredskap. Jag 
rekommenderar dock att du tillstyrker avvikande tjänstgöring under rubriken Samtliga. 
 
Om du beviljar poster som är äldre än föregående månad, får du nedanstående signal. 
 

 
 
Om du beviljar denna post kommer den att registreras men ingen lön kommer att utbetalas. 
Därför måste du meddela din lönehandläggare om denna post så att hon betalar ut det 
manuellt. För att slippa detta merarbete för dig och din lönehandläggare – rekommenderar vi att 
du beviljar poster löpande varje vecka. 

Bevilja övertid och jour/beredskap 

 
 

• Om du väljer ’Alla perioder’ under rubriken Period, ser du all övertid som finns inne. 
Detta rekommenderas. 

• KatGrp och Kategori – används inte. 
• Om du har tomt under rubriken ’Anställd’, ser du alla som ligger under den valda 

grenen i organisationsträdet. Om du väljer en medarbetare i rullningslisten, får du 
enbart upp dennes övertid 

• Du kan välja att se allt som är inlagt eller dela upp det på Arbete = övertid eller Jour = 
jour och beredskap. 

• Är fältet ’Ej tillstyrkt’ i bockat ser du enbart poster som ej är tillstyrkta’, är fältet ’Ej 
beviljade’ i bockat ser du enbart poster som inte är beviljad. Bockar du i fältet ’Alla’ får 
du upp alla poster som medarbetaren har sedan vi började med Personec P.  

• Klicka sedan på ’Sök’. 
 
När du valt en medarbetare och klickat på sök, får du möjlighet att lägga in avvikande 
tjänstgöring.  
Du kan även lägga in Prenumeration. Information om hur du lägger in en prenumeration hittar 
du under Huvudrubriken ’Beslut’. 
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Lägga in avvikande tjänstgöring 
Välj den medarbetare som du vill rapportera in på. 
Klicka på ’Sök’ 
Klicka på ’Ny post’ för att få upp en dialogruta. 
 

 
 

• Välj om du ska lägga in arbetstid eller jourtid genom att klicka på radioknapparna. 
• Under Arbete kan du sedan välja på följande orsaker: 

 
Extra tid i led Vikariat Övertid i ledighet när man vikarierat för annan person 
Extra tid i ledighet Övertid i ledighet när man gått utöver ordinarie bemanning 
Extra tid i pengar Övertid i pengar när man gått utöver ordinarie bemanning 
Extra tid peng Vikariat Övertid i pengar när man vikarierat för annan person 
Extra tid 00-05 Pengar Övertid som påbörjats mellan kl 00.00-05.00. Kval övertid i pengar 
Extra tid 00-05 Tid Övertid som påbörjats mellan kl 00.00-05.00. Kval övertid i ledighet 
Fyllnad Fyllnadslön i pengar när man gått utöver ordinarie bemanning 
Fyllnad i led Vikariat Fyllnadslön i ledighet när man vikarierat för annan person 
Fyllnad i ledighet Fyllnadslön i ledighet när man gått utöver ordinarie bemanning 
Fyllnad peng Vikariat Fyllnadslön i pengar när man vikarierat för annan person 
Kurs, konf, utb Ledig Fyllnadslön i ledighet när man gått på kurs. Max 8 tim/dag 
Kurs, konf, utb pengar Fyllnadslön i pengar när man gått på kurs. Max 8 tim/dag 
Ord arbtid avv arbplats Ordinarie arbetstid gjord på annan arbetsplats. Avvikande kontering  
 kan läggas in. Ingen övertid utgår, endast eventuell ob-ersättning. 
Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid. Ex om man haft möte på kvällen. Ingen övertid  
 utgår endast eventuell ob-ersättning. 
Störning J/B ledig Störning under jour eller beredskap i ledighet. Övertid enligt AB utgår. 
Störning J/B pengar Störning under jour eller beredskap i pengar. Övertid enligt AB utgår. 
Störning ledig 00-05 Störning under jour eller beredskap som påbörjats mellan kl 00.00- 
 05.00. Kval övertid i ledighet. 
Störning pengar 00-05 Störning under jour eller beredskap som påbörjats mellan kl 00.00- 
 05.00. Kval övertid i pengar. 
Övertid enkel Enkel övertid i pengar 
Övertid enkel i ledighet Enkel övertid i ledighet 
Övertid kval Kvalificerad övertid i pengar 
Övertid kval i ledighet Kvalificerad övertid i ledighet 
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• Under Jour kan du välja på följande orsaker 
 

Ber an plats ej utfylln Beredskapsersättning utgår. Utvärderar ersättning med enkel och  
 kval beredskapsersättning enligt AB.  
Jour bilaga J Jourersättning enligt bilaga J utgår. Utvärderar ersättning med enkel  
 och kval ersättning enligt AB, bilaga J.  
Jour bilaga J extrapass Jourersättning enligt bilaga J utgår, samt övertid för halva arbets- 
 tiden. Utvärderar ersättning med enkel och kval jourersättning enligt  
 AB, bilaga J. 
 
Du kanske inte får upp alla ovanstående val. Olika chefer får upp olika val – beroende på 
arbetsplats/behörighet. 
 

• Fyll i aktuellt datum 
• Fyll i klocka from 
• Fyll i klocka tom 
• Fyll i eventuell rast start 
• Fyll i hur många minuter rasten pågått. 
• Klicka i beviljad 
• Klicka på ’Nytt konto’ om ersättningen ska belasta annan arbetsplats. 
•  

 
 
• Klicka på ’Välj org’ för att leta rätt på den arbetsplats som ska belastas. Du kommer in i 

organisationsträdet – markera arbetsplatsen och klicka på ’Välj’. Du kan enbart 
markera en arbetsplats som du är behörig till. 

• Klicka sedan på OK på ovanstående bild. 
• Klicka sedan på ’Spara’ på pop-rutan för avvikande tjänstgöring. 
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Turbyte 
Under Turbyte kan du se, bevilja och lägga in ändring av schema. Jag rekommenderar dock att 
du tillstyrker Turbyte under rubriken Samtliga. 
 
Om du beviljar poster som är äldre än föregående månad, får du nedanstående signal. 
 

 
 
Om du beviljar denna post kommer den att registreras, men ingen lön kommer att utgå. Därför 
måste du meddela din lönehandläggare om denna post så att hon betalar ut detta manuellt. För 
att slippa detta merarbete för dig och din lönehandläggare – rekommenderar vi att du beviljar 
poster löpande varje vecka. 
 
Har ni TimeCare, ska schemat ändras där i första hand. 

Bevilja turbyten 

 
 

• Om du väljer ’Alla perioder’ under rubriken Period ser du alla schemaändringar 
(turbyten) som finns inne. Detta rekommenderas. 

• KatGrp och Kategori – används inte. 
• Om du har tomt under rubriken ’Anställd, ser du alla som ligger under den valda grenen 

i organisationsträdet. Om du väljer en medarbetare i rullningslisten, får du enbart upp 
dennes övertid 

• Du kan välja att se allt som är inlagt eller dela upp det på Arbete = övertid eller Jour = 
jour och beredskap. 

• Är fältet ’Ej tillstyrkt’ i bockat ser du enbart poster som ej är tillstyrkta’, är fältet ’Ej 
beviljade’ i bockat ser du enbart poster som inte är beviljad. Bockar du i fältet ’Alla’ får 
du upp alla poster som medarbetaren har sedan vi började med Personec P.  

• Klicka sedan på ’Sök’. 
 
När du valt en medarbetare och klickat på sök, får du möjlighet att lägga in turbyten.  
Du kan även lägga in Prenumeration. Information om hur du lägger in en prenumeration hittar 
du under Huvudrubriken ’Beslut’. 
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Lägga in schemaändring (Turbyte) 
 
Välj den medarbetare som du vill rapportera in på. 
Klicka på ’Sök’ 
Klicka på ’Ny post’ för att få upp en dialogruta. 
 

 
 

• Välj om du ska lägga in arbetspass eller Jourpass 
• Skriv in aktuellt ändringsdatum 
• Klicka på ’Visa’ 
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Under rubriken Placering visas ordinarie schemapass. 
Skriv in det nya passet under rubriken Nytt 
 

• Skriv in när passet startar vid Klocka fr om 
• Skriv när passet slutar vid Klocka t om 
• Skriv när rasten börjar vid Kl raststart1 
• Skriv hur många minuter rasten ska pågå vid Rast1 antal min 
• Om medarbetaren har fler raster skriv detta under Kl raststart2 och Rast2 antal min. 
• Bocka ej i ’Beviljad’. Den blir automatiskt beviljad om du rapporterar in turbytet. 
• Klicka på ’Spara’ 

 
Nu har schemaändringen gått igenom och medarbetaren får ob-ersättning utifrån det nya 
arbetspasset. 
 
Om medarbetaren istället ska vara ledig aktuell dag skriv texten ’Ledig’ i fältet ’Klocka fr om’ 
och ’Spara’. Då kommer det att stå i schemat att den anställde är ledig denna dag.  
 
På turbyten kan du inte lägga in avvikande kontering. 

Placering 
Placering används inte av chefen.  
Om en anställd har ett TimeCare-schema eller inte arbetar på sitt grundschema, exempelvis 
förskollärare, lägger lönehandläggaren in en schemakoppling här. 
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Till/Avdr 
Tillägg och avdrag är en mycket specifik rutin som används så lite som möjligt då det inte finns 
många kontroller här. 
 
I dagsläget kan man lägga in Lägerersättning, Lunchkuponger och Övertid här. Det är ett fåtal 
arbetsplatser som har tillgång till Tillägg/Avdrag. Du kan även lägga in detta åt dina 
medarbetare. Jag rekommenderar dock att du tillstyrker Tillägg/Avdrag under rubriken 
Samtliga. 

Bevilja tillägg och avdrag 

 
 

• Om du väljer ’Alla perioder’ under rubriken Period ser du alla rapporteringar som finns 
inne. Detta rekommenderas. 

• KatGrp och Kategori – används inte. 
• Om du har tomt under rubriken ’Anställd’, ser du alla som ligger under den valda 

grenen i organisationsträdet. Om du  väljer en medarbetare i rullningslisten, får du 
enbart upp dennes rapporteringar. 

• Är fältet ’Ej tillstyrkt’ i bockat ser du enbart poster som ej är tillstyrkta’, är fältet ’Ej 
beviljade’ i bockat ser du enbart poster som inte är beviljad. Bockar du i fältet ’Alla’ får 
du upp alla poster som medarbetaren har sedan vi började med Personec P.  

• Klicka sedan på ’Sök’. 
 
När du valt en medarbetare och klickat på sök, får du möjlighet att lägga in Tillägg/Avdrag.  
Du kan även lägga in Prenumerationer. Information om hur du lägger in en prenumeration hittar 
du under Huvudrubriken ’Beslut’. 
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Lägga in Tillägg/Avdrag 
Välj den medarbetare som du vill rapportera på. 
Klicka på ’Sök’ 
Klicka på ’Ny post’ för att få upp en dialogruta. 
 

 
 
För alla grupper kommer det att finnas olika rubriker här. I detta exempel ska jag lägga in 
Lunchkuponger. 

• Välj Ersättningstyp 
• Välj Ersättningsorsak 
• Välj datum From 
• Välj datum Tom. From och Tom måste vara samma månad. Annars kommer det att 

dras varje månad tills att tom-datum är uppfyllt. 
• Lägg in antal. Använd inte decimalkomma utan punkt. 
• Lägg in A-pris. Obs gäller enbart Lunchkuponger. Använd inte decimalkomma utan 

punkt. 
 
Observera!  Om du lägger in Lägerersättning eller övertid får du inte lägga in A-pris. 
 

• Bocka i Beviljad 
• Du kan ändra kontering genom att klicka på Nytt konto. 
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• Klicka på ’välj org’ för att leta rätt på den arbetsplats som ska belastas. Du kommer in i 

organisationsträdet – markera arbetsplatsen och klicka på ’Välj’. Du kan enbart 
markera en arbetsplats som du är behörig till. 

• Klicka sedan på OK på ovanstående bild. 
• Klicka på Spara på pop-up bilden för Tillägg/Avdrag. 

Resor 
Under Resor kan du se, bevilja och lägga in resor och utlägg. Jag rekommenderar dock att du 
tillstyrker Resor under rubriken Samtliga. 

Bevilja Resor 

 
 

• Om du väljer ’Alla perioder’ under rubriken Period ser du alla resor som finns inne. 
Detta rekommenderas. 

• KatGrp och Kategori – används inte. 
• Om du har tomt under rubriken ’Anställd’, ser du alla som ligger under den valda 

grenen i organisationsträdet. Om du väljer en medarbetare i rullningslisten får du enbart 
upp dennes övertid 

• Är fältet ’Ej tillstyrkt’ i bockat ser du enbart poster som ej är tillstyrkta’, är fältet ’Ej 
beviljade’ i bockat ser du enbart poster som inte är beviljad. Bockar du i fältet ’Alla’ får 
du upp alla poster som medarbetaren har sedan vi började med Personec P.  

• Klicka sedan på ’Sök’. 
 
När du valt en medarbetare och klickat på sök, får du möjlighet att lägga in resor.  
Du kan även lägga in Prenumerationer. Information om hur du lägger in en prenumeration hittar 
du under Huvudrubriken ’Beslut’. 
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Lägga in Resor 
Rutinen ser olika ut om medarbetaren lägger in den själv eller om du gör det åt den. 
 
För att kunna lägga in resor måste du ändra på ’Period’ till det år som resan avser,  
ex ’Helår 2013’ 
Välj den medarbetare som du vill rapportera in på. 
Klicka på ’Sök’ 
Klicka på ’Ny post’ för att få upp en dialogruta. 
 
Du kan lägga in Flerdygnsförrättningar = traktamente med övernattning, 
Endagsförrättning = samma avresedag och hemkomstdag 
eller Körjournal = enbart km-ersättning. 

Lägga in Flerdygnsförrättning 

 
 

• Välj Flerdygnsförrättning under Förrättning 
• Fyll i avresedag 
• Fyll i avresetid 
• Fyll i hemkostdag 
• Fyll i hemkomsttid 
• Klicka på ’Ange ort’ och skriv vart medarbetaren åkt och klicka sedan på ’OK’ 
• Klicka på ’Ange ändamål’ och skriv varför den åkt dit och klicka sedan på ’OK’ 
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Nu är själva resan inlagt och du får upp fler knappar längst ned i popup-rutan. 

 

 
 
Restid/Kost för att lägga in måltidsavdrag 
 

 
 

• Klicka på önskad rad för att bocka i de måltider som medarbetaren inte betalt själv. 
Hotellfrukost ska bockas i. 

• När alla bockar är på plats – stäng ned rutan genom att klicka på krysset högst upp till 
höger på popup-rutan.  

 
Tillägg för att få ut fler ersättningar 
 

 
 
Klicka på ’Ny post’ 
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• Under Ersättningstyp kan du välja på 4 huvudrubriker; Färdtidsersättning, 
Kilometerersättning, Logi och Utlägg. 

• Under respektive Ersättningstyp finns olika Ersättningsorsaker att välja på, de är: 
 
Ersättningstyp Ersättningsorsak Används vid 
Färdtidsersättning Färdtid lägre Max 10 tim/vecka vid resor utanför ordinarie arb.tid 
 Färdtid högre Vid mer än 10 tim/vecka vid resor utanför ordinarie  
  arb.tid 
Kilometerersättning Km-ers skattepliktig del Fyll i antal körda km med egen bil 
Logi Lägerersättning Ange antal nätter för lärare vid lägerövernattning 
 Privat logi Ange antal nätter vid privat övernattning 
Utlägg Buss/Tåg/Taxi Ange belopp för kvittot 
 Logi 12%-moms Ange belopp för hotellkvitto 
 Parkering med moms Ange belopp för kvittot, om det står med moms på  
  kvittot 
 Parkering utan moms Ange belopp för kvittot, om moms inte står med på  
  kvittot 
 Utlägg 12% moms Ange belopp för övriga kvitton där momsen är 12% 
 Utlägg 25% moms Ange belopp för övriga kvitton där momsen är 25% 
 

• Vid Utlägg ska enbart belopp rapporteras, för övriga ersättningstyper ska enbart antal 
rapporteras. Använd inte decimalkomma utan punkt. 

 

 
 
Du ser nu resan på skärmen och kan simulera den. Klicka på ’Sim’ längst till höger. 
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Finns det kvitton inlagda på resan ska simuleringen skrivas ut, kvittot vidhäftas och skickas in 
till lönehandläggaren. Får lönehandläggaren inte in kvittot kommer utlägget att dras tillbaka. 

Lägga in Endagsförrättning 
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• Välj Endagsförrättning under Förrättning 
• Fyll i avresedag 
• Fyll i avresetid 
• Fyll i hemkostdag 
• Fyll i hemkomsttid 
• Klicka på ’Ange ort’ och skriv vart medarbetaren åkt och klicka sedan på ’OK’ För att få 

Endagstraktamente ska medarbetaren varit utanför Hultsfreds kommun. 
• Klicka på ’Ange ändamål’ och skriv varför den åkt dit och klicka sedan på ’OK’ 

 
Nu är själva resan inlagt och du får upp fler knappar längst ned i popup-rutan. 

 

 
 
Restid/Kost för att lägga in måltidsavdrag 
 

 
 

• Klicka på raden för att bocka i lunch - om medarbetaren inte betalt själv. 
• När alla bockar är på plats – stäng ned rutan genom att klicka på krysset högst upp till 

höger på popup-rutan.  
 
Tillägg för att få ut fler ersättningar 
 

 
 
Klicka på ’Ny post’ 
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• Under Ersättningstyp kan du välja på 4 huvudrubriker; Färdtidsersättning, 
Kilometerersättning, Logi och Utlägg. 

• Under respektive Ersättningstyp finns olika Ersättningsorsaker att välja på, de är: 
 
Ersättningstyp Ersättningsorsak Används vid 
Färdtidsersättning Färdtid lägre Max 10 tim/vecka vid resor utanför ordinarie arb.tid 
 Färdtid högre Vid mer än 10 tim/vecka vid resor utanför ordinarie  
  arb.tid 
Kilometerersättning Km-ers skattepliktig del Fyll i antal körda km med egen bil 
Utlägg Buss/Tåg/Taxi Ange belopp för kvittot 
 Logi 12%-moms Ange belopp för hotellkvitto 
 Parkering med moms Ange belopp för kvittot, om det står med moms på  
  kvittot 
 Parkering utan moms Ange belopp för kvittot, om moms inte står med på  
  kvittot 
 Utlägg 12% moms Ange belopp för övriga kvitton där momsen är 12% 
 Utlägg 25% moms Ange belopp för övriga kvitton där momsen är 25% 
 

• Vid Utlägg ska enbart belopp rapporteras, för övriga ersättningstyper ska enbart antal 
rapporteras. Använd inte decimalkomma utan punkt. 

 

 
 
Du ser nu resan på skärmen och kan simulera den. Klicka på ’Sim’ längst till höger. 
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Finns det kvitton inlagda på resan ska simuleringen skrivas ut, kvittot vidhäftas och skickas in 
till lönehandläggaren. Får lönehandläggaren inte in kvittot kommer utlägget att dras tillbaka. 

Lägga in Körjournal 

 
 

• Välj Körjournal under Förrättning 
• Fyll i avresedag 
• Avresetid lämnas blankt 
• Fyll i hemkostdag 
• Hemkomsttid lämnas blankt 
• Klicka på ’Ange ort’ och skriv vart medarbetaren åkt och klicka sedan på ’OK’ 
• Klicka på ’Ange ändamål’ och skriv varför den åkt dit och klicka sedan på ’OK’ 
• Klicka på ’Spara’ 

 
Nu är själva resan inlagd och du får upp fler knappar längst ned i popup-rutan. 
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Tillägg för att få ut fler ersättningar 
 

 
 
Klicka på ’Ny post’ 

 

 
 
Under Ersättningstyp kan du välja på 4 huvudrubriker; Färdtidsersättning, Kilometerersättning, 
Logi och Utlägg. 
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Under respektive Ersättningstyp finns olika Ersättningsorsaker att välja på, de är: 
 
Ersättningstyp Ersättningsorsak Används vid 
Färdtidsersättning Färdtid lägre Max 10 tim/vecka vid resor utanför ordinarie arb.tid 
 Färdtid högre Vid mer än 10 tim/vecka vid resor utanför ordinarie  
  arb.tid 
Kilometerersättning Km-ers skattepliktig del Fyll i antal körda km med egen bil 
Logi Lägerersättning Ange antal nätter för lärare vid lägerövernattning 
 Privat logi Ange antal nätter vid privat övernattning 
Utlägg Buss/Tåg/Taxi Ange belopp för kvittot 
 Logi 12%-moms Ange belopp för hotellkvitto 
 Parkering med moms Ange belopp för kvittot, om det står med moms på  
  kvittot 
 Parkering utan moms Ange belopp för kvittot, om moms inte står med på  
  kvittot 
 Utlägg 25% moms Ange belopp för övriga kvitton där momsen är 25% 
 

• Vid Utlägg ska enbart belopp rapporteras, för övriga ersättningstyper ska enbart antal 
rapporteras. 

• Skriv antal och belopp med punkt istället för decimalkomma. 
 
 
Du ser nu resan på skärmen och kan simulera den. Klicka på ’Sim’ längst till höger. 
 

 
 

 
 
Finns det kvitton inlagda på resan ska simuleringen skrivas ut, kvittot vidhäftas och skickas in 
till lönehandläggaren. Får lönehandläggaren inte in kvittot kommer utlägget att dras tillbaka. 
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Samtliga 
Det enklaste för dig som chef är att gå in under Samtliga när du ska bevilja poster för dina 
medarbetare. 
 
Om du beviljar turbyten och avvikande tjänstgöring som är äldre än föregående månad, får du 
nedanstående signal. 
 

 
 
Om du beviljar denna post kommer den att registreras men ingen lön kommer att utgå. Därför 
måste du meddela din lönehandläggare om denna post så att hon betalar ut detta manuellt. För 
att slippa detta merarbete för dig och din lönehandläggare – rekommenderar vi att du beviljar 
poster löpande varje vecka. 
 

 
 

• Här måste du välja ’Alla perioder’ under rubriken Period. 
• KatGrp och Kategori – används inte. 
• Klicka sedan på ’Sök’. 
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Du får upp alla medarbetare som har något att attestera. 

 
 

• Du ser Namn(vilket jag har raderat ut i exemplet)  
• Vilken typ av ersättning/frånvaro de har lagt in; Frnv – frånvaro, Avv tjg – avvikande 

tjänstgöring, Res – resor, Turbyte – turbyte, T/A – tillägg och avdrag. 
• Datum och typ, ex semester betald eller extra tid. 
• Du har rutor att bocka i för att tillstyrka (Tst) 
• Du har rutor att bocka i för att bevilja (Bev) 
• Har du en röd markering under Med, finns det ett meddelande. Den anställde ska alltid 

lägga in ett meddelande när Extra tid är rapporterad. För markören över den röda rutan 
och du får upp meddelandet vid markören. 

• Du har möjlighet att lägga in avvikande konto genom att klicka på ’Konto’. 
• För resor har du möjlighet att simulera reseräkningen genom att klicka på ’Sim’. I 

dagsläget kan man inte på denna sida se antalet körda kilometer. (Det är inskickat till 
Aditro som ett utvecklingsönskemål.) 

 
Du kan antingen bocka i en och en, eller klicka på ’Markera alla’ 
När du markerat de du ska tillstyrka och/eller bevilja lyses knappen ’Tillstyrka/Bevilja’ upp 
och du klickar på den. 
 
Vill du ta bort något som är beviljat, måste kontakt tas med lönehandläggare.
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3 Person 
Under Person hittar du sådant som har med personuppgiften att göra och inte med den aktuella 
anställningen. 
När du ska söka efter en person kan du antingen skriva in personnummer eller Efternamn, 
Förnamn. Om du söker på namn tänk på att första bokstaven ska vara versal och resten 
gemena. Ska du söka efter Lisa Andersson och är osäker på stavningen kan du söka på delar 
av namnet, ex And Li  
Klicka sedan på ’Sök’. 

Personuppgift 

Grunduppgift 

 
 
Här hittar du namn, adress och telefonuppgifter. Uppgifterna plockas från fliken ’Adresser’. 

Adresser 

 
 
Medarbetaren kan själv ändra på adress och telefonuppgifter men inte sitt namn. 
Ska namnet ändras, görs detta av lönehandläggaren. 
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Utbildning – Kompetens 

 
 
I dagsläget används inte denna flik. Men här skulle den anställde, assistent eller chef kunna 
lägga in utbildningar och legitimationer. 

Pension 

 
 
Tillhör medarbetaren ett äldre pensionsavtal än KAP-KL eller har partiell sjukersättning, har 
lönehandläggaren lagt in uppgifter här. 

Person – Företag 

 
 
Här lägger lönehandläggaren in användar-id för behörigheter till självservice. 
Ska medarbetaren ha högre behörighet än till sig själv, läggs även E-post-adress in. 
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Person - Barn 

 
 
För att medarbetaren ska kunna lägga in vård av barn eller föräldraledighet måste barns 
uppgifter läggas in här. Det kan medarbetaren göra själv. 
6 första siffrorna i personnumret och namnet läggs in. 
 
Inget får tas bort här – det skulle resultera i att antal betalda semesterdagar blir fel. 
Du kan se hur många dagar man varit frånvarande med respektive barn. 

Personack 

 
 
Under person ackumulatorer finns månadsackar i första kolumnen och årsackar i andra 
kolumnen. 
Du kan välja olika månader i månadsacken och olika år i årsacken. 
Under Anställning/Anst ack hittar du uppgift om anställningsknutna ackumulatorer. 
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Anteckning 

 
 
Här lägger lönehandläggaren in anteckningar och bevakningar. 
Det kan vara en bevakning på när utökningar och vikariat går ut.
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4 Anställning 
Under Anställning hittar du sådant som har med den aktuella anställningen att göra och inte 
med personuppgiften. 

Grunduppgift 
Genom att klicka på ’Översikt’ under Pnr/Namn får du upp en liten matrikel och kan välja den 
anställning som du är intresserad av.  
 
När du klickar upp den första gången måste du fylla i lite inställningar för att få upp rubriker. 
Markera alla och klicka på ’Spara’. 
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När du valt alla rubrikerna får du upp följande matrikel 
 

 
 
Organisation Var medarbetaren är anställd, de blanka raderna är importerade från gamla  
 lönesystemet. 
Anstnr Ett löpnummer för varje anställning. 
From From när uppgifterna gäller. 
Tom Tom när uppgifterna gäller. 
Kategori Förkortning på Titel. 
Syssgrad Blankt = timanställd eller övrig anställning, 1.000 = 100% och 0.900 = 90%. 
Avgångsdatum När anställningen upphörde 
Bev tom Om medarbetaren är en vikarie – visas tom-datumet på vikariatet. Vid vilande  

anställning är skrivs det inte här utan i Anteckning. Se kapitlet Person. 
Vilande anst Ja, om tjänstledig från grundtjänsten för att vikariera på annan plats eller fått  
 utökad anställning. 
Beviljad Lönehandläggaren har lagt in alla anställningsuppgifter. 
DB-kod Varje lönehandläggare har en egen DB-kod. 
 
 1 – Helené Nilsson 
 3 – Monika Frangén 
 4 – Emelie Wigren 
 5 – Jeanette Fungmark 
 6 – Britt-Marie Nyberg(räddningstjänsten) 
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Du hittar under: 
Grunduppgifter from-tom när alla uppgifter gäller, typ av anställning, dvs om man har 
  ferielön, uppehållslön eller vanlig semesteranställning. Vilket avtal 
  medarbetaren följer. Uppgift om medarbetaren har fast tjänst, är vikarie 
  eller om medarbetaren har utökning av tjänst. Titel och anställningens 
  etikett. 
Organisation  ser du var medarbetaren arbetar i klartext, arbetsställenummer, CFAR- 
  nummer samt DB-kod och om anställningen är knuten till en  
  personalgrupp. 
Rekrytering/Avslut ser du bla om anställningen är vilande – dvs har utökning på någon  
  annan tjänst. Anställningsdatum och avgångs väg/orsak – om  
  medarbetaren har slutat sin anställning. 
Övriga uppgifter ser du bla om medarbetaren inte har rätt till övertid eller är obehörig lärare. 
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Arbetstid-Lön 

 
Datum From vilket datum som uppgifterna på sidan avser. 
Organisation Sökväg till var medarbetaren arbetar. 
Planerad arbetstid Visar grundscheman, både arbetstid och jour. Vissa personalgrupper 

ochanställda med partiella scheman kan även ha en placeringsschema, 
detta visas på annat ställe. 
Här finns också uppgift om vilket typ av jour/beredskap medarbetaren är 
kopplad till samt om medarbetaren arbetar flextid. 

Arbetstid Visar vilken sysselsättningsgrad som grundschemat genererar. 
Värden för arb.tid kontroll – används ej. 
Löneuppgifter Här ser du Månadsbeloppet vilket är heltidslönen, den genererar uppgift i 

följande fält: 
Verklig lön = faktiska lönen som medarbetaren får inkl ev lönetillägg 
Heltidslön = heltidslönen inkl lönetillägg 
Timlön = vad heltidslönen motsvarar i timlön. 

 Du ser också from när lönen gäller och om det finns någon/några 
lönetillägg. 
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Pensionsuppgifter 
Pensionsadministrativa koder. Visas inte. 

Försäkringsuppgifter 
Används inte. 

Verksamhetsbegrepp 
Löneadministrativa koder. Visas inte. 

Semester 

 
 
Under Semester ser du mellan vilken period semestern beräknas, antal  
 semesterdagar enligt avtal, betalda och obetalda  
 semesterdagar samt sparade semesterdagar. 
 
Under Uttagna ser du uttagna betalda semesterdagar (punkten saknas men  

217 betyder 2,17 semesterdagar), uttagna obetalda, kontant 
utbetalda (genereras vid utbetalning vid överstigande 40 
sparade semesterdagar eller vid uttag av semestertimmar) 
slutligen ser du också kvarstående betalda semesterdagar att 
ta ut. 

 
Under Frånvarodagar ser du antalet frånvarodagar som inte är semestergrundande  
 och de som är semestergrundande. 
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Uppeh/Ferie 

 
 
Under Uppehåll/Ferie får du fram alla uppgifter som har med semestergrupp 8 och 9. 
Du ser vilket arbetsår och lovår medarbetaren tillhör 
Du ser vilken semestergrupp medarbetaren tillhör 
Du ser from när uppehållet/ferien började, hur många semesterdagar medarbetaren har rätt till. 
Du ser både semester- och inte semestergrundande frånvarodagar. 
Du ser genomsnittlig sysselsättningsgrad. 
Du ser betalda och obetalda feriedagar samt uttagna och kvarstående feriedagar. 

Övertid 

 
 
Under Övertid ser du eventuellt arbetade övertidstimmar och innestående komptid såsom det 
såg ut vid senaste löneutbetalningen. Genom att klicka på ’Simulera’ får du upp dagsfärskt 
saldo. 
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Anst ack 

 
 
Under anställnings ackumulatorer finns månadsackar i första kolumnen och årsackar i nästa 
kolumn. 
Du kan välja olika månader i månadsacken och olika år i årsacken. 
Under Person/Person ack hittar du uppgift om personliga ackumulatorer. 
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Blanketter 
För att få fram blanketterna måste inställning vara gjort under Inställningar. Se det kapitlet. 
 

 
 
Under blanketter kan då få fram några olika intyg och matriklar. 
 
Under Anställning blanketter finns 3 val; 
Anställningsbevis Används inte. 
Arbetsgivarintyg Här kan du ta ut arbetsgivarintyg och komplettering till  
  arbetsgivarintyg. 
Tjänstgöringsintyg Förutom tjänstgöringsintyg kan du ta ut en frånvaromatrikel och  
  lönematrikel 

Arbetsgivarintyg 

 
 
När du valt arbetsgivarintyg ska; 
 

• Typ av intyg väljas, antingen arbetsgivarintyg eller komplettering 
• Datum Fr o m och T o m 
• Klicka på Skapa 

 
Nu har du ett arbetsgivarintyg. Det kan tas ut from 2009-11-01. 
 
Du kan ta ut arbetsgivarintyg tom sista dagen i föregående månad. Dvs innan lönekörningen i 
juli kan du ta ut intyg tom 31/5 efter lönekörningen i juli kan du ta ut tom 30/6. 
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Tjänstgöringsintyg 

 
 
När du valt tjänstgöringsintyg ska; 
 

• I Mall för Tjänstgöringsintyg ska Tjänstgöringsintyg väljas 
• Datum Fr o m och T o m. Om Tom är ”tv” får man fram allt fram tom dagens datum. 
• Klicka på ’Skapa tjänstgöringsintyg’. 

Frånvaromatrikel 

 
 
När du valt tjänstgöringsintyg ska; 

• I Mall för Tjänstgöringsintyg ska Frånvaromatrikel väljas 
• Datum Fr o m och T o m. Om Tom är ”tv” får man fram allt fram tom dagens datum. 
• Klicka på ’Skapa’. (Klicka inte på skapa tjänstgöringsintyg) 

Lönematrikel 

 
 
När du valt tjänstgöringsintyg ska; 

• I Mall för Tjänstgöringsintyg ska Lönematrikel väljas 
• Datum Fr o m och T o m. Om Tom är ”tv” får man fram allt fram tom dagens datum. 
• Klicka på ’Skapa’. (Klicka inte på skapa tjänstgöringsintyg)
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5 Konto Anstäl 
Under konto kan du se och ändra kontot som dina medarbetares lön belastar. 

Konto/Proc 

 
 
Du ser from när konteringen gäller – samma som anställningsbrytet på anställningsmatrikeln. 
Du ser med hur många procent av lönen som respektive konto belastas. 
Du ser huvudkonteringen – där medarbetaren arbetar, genom att den raden har en bock i sig. 
 
Ska du lägga upp en ny kontering; 
Klicka på ’Ny fördelning’ och en till rad kommer upp, du skriver i kontering samt procent.  
Ska kontodelen Akt (aktivitet) vara blankt måste kontodelen markeras med ett /-tecken. 
 
Klicka på ’Spara’ 
 
Ska du ta bort en fördelning;  
ta bort alla värden på den aktuella raden och öka upp procenten på de övriga kontodelarna. Det 
måste alltid bli 100%. 
 
Klicka på ’Spara’ 
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Fördelning Mängd 
Detta är en fördelningsmall där du rapporterar in nya procentfördelningar som ska  
gälla för flera personer samtidigt. 
 
Börja med att på översta delen av bilden söka fram den organisatoriska enhet som 
procentfördelningen avser.  
Rapportera den procentfördelning som ska gälla för arbetstagarna. 
 

 
 
Därefter söker man fram aktuella personer(anställningsposter) vid ett önskat datum. Det gäller 
sedan som ett from-datum på procentfördelningen. 
Om datumbryt finns på anställningen som ligger efter det datum som du angivit, kommer två 
rader att visas på listan. Fördelningen måste göras på bägge raderna. 
 

 
 
Välj en anställningspost i listan genom att klicka på den. Den valda anställningens  
aktuella kodsträng visas.  Klicka på ”Spara vald anställning” för att ersätta nuvarande kodsträng 
med ny procentfördelning. 
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Den ändrade posten blir orange och får även texten Ändrad längst till höger på listan. Denna 
färg och markering ligger endast kvar så länge bilden är uppe. Om du avslutar rapporteringen 
och tar upp funktionen igen, finns inte informationen kvar. Om du markerar en person ser du 
längst ned i bilden vilken kontering som gäller och man ser även på anställningens Gfrom-Gtom 
i listan. 
 
Om föreslaget datum inte ska gälla för viss anställning kan du ändra den innan du sparar. Var 
då uppmärksam på anställningspostens datumbryt så att det blir korrekt i anställningen. 
 
Välj nästa anställningspost i listan och fortsätt på samma sätt tills alla personer på enheten har 
fått den nya fördelningen. 
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6 Rapporter 
Under rapporter hittar du dagsaktuella rapporter som inte är efterbehandlade. 
Du väljer alltid organisation genom att klicka på ’Välj org…’ och markera den del av 
organisationsträdet som du vill ta ut rapporten på. 
 
Alla rapporter kan markeras och klistras in i Excel för vidare behandling eller skrivas ut. 

Adresser 

 
 
Under Adresser får du ut en rak adresslista på den organisation som du valt.  

Anställning 

 
 
Under Anställning kan du ta ut olika rapporter under Rapporttyp: 
 
Anställd tom se när alla rena månadsvikariat går ut 
Vilande anställning se alla som har vilande anställning(de har en ny anställning med  
 högre sysselsättningsgrad) 
Fast lönetillägg 1-5 se lönetillägg och när de går ut. Vi använder lönetillägg 1-2 
Ej beviljade anställningar används inte 
Beviljad ändrad anställning används inte 
Löneväxling används inte 
Procentfördelning se alla procentfördelningar som finns under Konto 
Anställningsuppgifter här kan du söka på valbara fält i anställningsregistret, totalt 133
 fält. Du väljer olika Fält genom att markera ett fält och sedan  
 markera nästa, samtidigt som du håller Ctrl nedtryckt. 
Utvärderingsuppgifter används inte 
 
Du kan välja att lägga in Datum fr o m och Datum t o m 

Anst tid 
Används inte. Detta tas ut via Win-Las. Kontakta Ove Persson, 24 13 25 om du har frågor om 
Win-Las. 
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Semester 
Under semester kan du ta ut olika semesterackumulatorer, ex hur många sparade dagar alla 
har kvar att ta ut på din arbetsplats. Du ser uppgifter för ferie och uppehållsanställda också. 
 

 
 
Du har 68 olika fält att välja på. 
Du väljer olika Fält genom att markera ett fält och sedan markera nästa, samtidigt som du håller 
Ctrl nedtryckt. 
 
Har du en viss semestergrupp du vill kika på kan du selektera på dem också. De vanligaste är 
Semester ferieanställd, Semester AB fgr 1 och Uppehålls lön.  

Ferier 

 
 
På ferierapporten kan du inte selektera på något annat än organisation. Listan finns kvar till 
höstterminens start. 

Uppehåll 

 
 
På uppehållsrapporten kan du inte selektera på något annat än organisation. Listan finns kvar 
till höstterminens start. 
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Ack listor 

 
 
Under Ack listor hittar du rapporter både för person- och anställningsackumulatorer. Både  
månads- och årsackar. 
 
Välj vilken typ av ackumulator du vill titta på under Rapporttyp. Du väljer olika Fält genom att 
markera ett fält och sedan markera nästa, samtidigt som du håller Ctrl nedtryckt. 
Välj även år och månad. 

Frånvaro 

 
 
Under Frånvaro hittar du flera med Rapporttyper: 
 
x Öppen frånvaro 
 Öppen frånvaro med markering i beräknas månaden ut 
x Ej beviljad frånvaro 
x Ej tillstyrkt frånvaro 
 Beviljad ändrad frånvaro 
x Läkarintyg med tom datum 
 Frånvaro löneberäknad till och med 
 Frånvaro ej löneberäknad 
 Korrigerad frånvaro 
 1:a sjukdag till Försäkringskassan 
x Frånvaro from datum, minst antal dagar 
 Frånvaro med tom datum 
 Koncentrerad deltid med from 
 Koncentrerad deltid med tom 
 Kvot beräknas från anställningen 
 Beräknas med kalenderdagar 
 Beräknas med arbetsdagar 
 
Många av ovanstående rapporttyper är för lönehandläggarna. Men några guldkorn finns det för 
er – beroende på vad ni vill se, de är kryssmarkerade. 
 
Kategorigrupp och kategori används inte 
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Du kan sortera på Orsakstyp och därunder finns det flera orsaker. 
Exempelvis kan du söka på Orsakstyp = Semester och sedan på Orsak = Semester under 
sjukled. Du behöver inte välja en specifik orsak. 
 
Du kan även välja att lägga in ett minimum på frånvarodagar i fältet ’Antal frånvarodagar minst’ 
samt på deltidsfrånvaro. 

Anteckningar 

 
 
Under Anteckningar kan du ta fram en lista på alla anteckningar som din lönehandläggare har 
på dina medarbetare. Det kan vara bra att gå in här en gång i månaden, för att förbereda sig 
inför kommande lönekörning. 
Du kan välja rubrik men jag rekommenderar att du klickar direkt på ’Skapa rapport’ 

Avvikande tjänstgöring 

 
 
Under Avvikande tjänstgöring ser du vad en viss medarbetare lagt in eller en hel arbetsplats. 
Välj den medarbetare du vill kika på eller lämna fältet ’Anställd’ tomt. 
Fyll i vilken periods uppgifter du vill se – Datum fr o m och Datum t o m 
Klicka på ’Skapa rapport’. 

Turbyte 

 
 
Under Turbyte ser du vad en viss medarbetare lagt in eller en hel arbetsplats. 
Välj den medarbetare du vill kika på eller lämna fältet ’Anställd’ tomt. 
Fyll i vilken periods uppgifter du vill se – Datum fr o m och Datum t o m 
Klicka på ’Skapa rapport’. 
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Reseräkning 

 
 
Under Reseräkning ser du vad en viss medarbetare lagt in eller en hel arbetsplats. 
Välj den medarbetare du vill kika på eller lämna fältet ’Anställd’ tomt. 
Kategorigrupp och Kategori används inte. 
Fyll i vilken periods uppgifter du vill se – Datum fr o m och Datum t o m 
Avtal och Förättningstyp används inte. 
Du kan också söka på en viss Ort eller ett visst Ändamål 
Klicka på ’Skapa rapport’. 
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7 Tid 
Under tid hittar du allt som har med flexrapportering att göra. 
 
Tänk på att bevilja flexledig hel dag under Beslut innan flexen bryts den 14:e nästkommande 
månad. Om flexledigheten inte blir beviljad i tid – kommer flexsaldot inte att bli rätt. 
 
Kommunens ordinarie flextidsregler finns på hemsidan. 
I grova drag får man flexa mellan kl 06.00-21.00 
Man får ha max 30 tim plus vid månadsskiftet. Överstigande timmar ramlar bort och närmsta 
chef ska godkänna att timmarna läggs tillbaka. Detta gör du eller personalredogöraren under 
Korrigering. 
Man får ha max 30 tim minus vid månadsskiftet. Överstigande timmar dras på lönen. 
30 minuters rast dras med automatik – även om man inte tagit ut hela rasten. 
Man ska stämpla ut vid rasten(lunchen). Om ingen stämpling görs vid lunch dras det 60 
minuters lunch. 

Korrigering 

 
 
Under Korrigering kan du titta på enstaka medarbetares flex. 
 
Välj medarbetare och datum Fr o m och T o m. Du kan se max 31 dagar i sänder. 
Klicka på ’Sök’ 
 
Du får upp aktuellt flexsaldo, in- och ut stämplingar, faktisk arbetstid, dagligt flexsaldo och det 
ackumulerade flexsaldot. 
Du kan även se felmarkeringar vid Odef och vid Fel. Du ser med en asterisk i M om 
medarbetaren skrivit en anteckning. 
Du kan också klicka på Detalj för att se Stämplingsinformation = flexuträkning för aktuell dag. 
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Du ser även medarbetarens schema längst ned på sidan. 
 
Lägga tillbaka övertimmar 
Om en medarbetare ska få tillbaka överstigande 30 timmar på flexsaldot, klickar du på den 
första i månaden efter att medarbetaren blivit av med sina timmar. 
Klicka på ’Korr’ (finns bredvid flexsaldot). 
 

 
 
Skriv in datum för korrigering ex 2011-07-01 
Skriv in hur många övertimmar som ska läggas tillbaka, tex 0:33 (faktiska minuter) 
Skriv en anteckning om varför korrigering görs, komplettera med datum och ditt namn. 
Klicka på ’Spara’ 
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Fellista 

 
 
Under Fellista kan du se alla felstämplingar per medarbetare eller på en hel organisation. 
 
Välj medarbetare eller lämna fältet ’Anställd’ tomt. 
Kategorigrupp och Kategori används inte. 
Du kan söka på en viss Feltyp eller på alla = lämna fältet tomt. 
Du kan söka på ett visst Felmeddelande eller på alla = lämna fältet tomt. 
Du kan söka på Datum fr o m och Datum t o m. 
Klicka på ’Skapa rapport’. 

Korrlista 

 
 
Under Korrlista kan du se alla korrigeringar per medarbetare eller på en hel organisation. 
 
Välj medarbetare eller lämna fältet ’Anställd’ tomt. 
Kategorigrupp och Kategori används inte. 
Du kan söka på en viss Korrtyp eller på alla = lämna fältet tomt. 
Du kan söka på Datum fr o m och Datum t o m. 
Klicka på ’Skapa rapport’. 

Saldo 

 
 
Under Saldo får du upp allas aktuella flextidssaldo. 
 
Du kan välja att söka på Saldo större än och Saldo mindre än. 
Kategorigrupp och Kategori används inte. 
Klicka på ’Skapa rapport’.
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8 Schema 
Här kan du se och göra schema. 
Ett schema ska alltid börja med en måndag och sluta på en söndag. 
Ett grundschema döps till förnamn och födelseår, ex LISA59. 
Ett placeringsschema (tillfälligt schema vid partiell ledighet mm) döps till förnamn, födelseår  
och PL, ex LISA59PL. 

Schemarader 

 
 
När du kommer in får du upp menyn för att söka schema. 
Här kan du lägga upp en Ny schemarad eller Visa schemarader. Schemagrupp används inte. 

Visa schemarader 
För att se schema för din organisation; 

• Markera Organisation och klicka på ’Sök’ 
• Du får upp organisationsträdet och markerar den gren du vill titta på och klicka på ’Välj’. 
• Du kommer tillbaka till ovanstående bild. 
• Om du vill se scheman som gäller from ett visst datum skriver du in det datumet i  

Aktuell From. 
• Om du vill se ett visst schema – skriv in namnet i Schema-ID 
• Markera om du vill se alla Schematyper eller enbart Arbets- eller Jourschema. 
• Klicka på ’Visa Schemarader. 

Du får nu upp en lista med alla aktuella scheman 
 

 
 
Klicka på det Schema-ID som du vill titta på. 
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Nu får du upp schemat. Där ser du under: 
Schemauppgift  var schemat ligger i organisationen, schemanamnet (ID), Grupp och rad.  
  Heltidsmåttet per vecka, hur många veckor schemat ligger på och vilken  
  vecka som schemat startar på. From när schemat gäller och om  
  helgarbetstid föreligger. Du kan även ställa in visningen av schemat, 
  antingen veckonummer eller datum och turbeteckning eller klockslag.  
  du kan också lägga in ett datum och klicka på ’Visa’ för att se hur  
  schemat ser ut from den veckan. 
Turbank används inte. 
Turlista vilka turer som används och alla klockslag. 
Schema vilka dagar som har vilka turer. En summering för hela schemat; hur många  
  turer som finns, hur många timmar det blir, vad heltidsmåttet är, vad 
  sysselsättningsgraden blir och semester- och tjänstledighetsfaktor.  
 
Observera! Detta schema knyts till anställningen och det är denna sysselsättningsgrad som 
genererar månadslön. Är schemat fel får medarbetaren fel månadslön. 
 
Längst ner har du fler knappar: 
Visa Anst Vilka medarbetare som är knutna till detta schema. 
Visa Plac Vilka medarbetare som har en placering knutet till detta schema. 
Info Vem som gjort schema och när det gjordes. 
Utskrift Skriva ut schemat. 
Kopiera Genom att kopiera schema när du ska göra ett nytt schema,  minskas  
  momenten. 
Rensa turer Ta bort turer. Får inte göras på ett schema som är knuten till en medarbetare. 
Ta bort rad Ta bort schemarader. Får inte göras på ett schema som är knuten till en  
  medarbetare. 
Avbryt Avbryter och stänger ned sidan. 
Spara Sparar gjorda förändringar. 
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Ny schemarad 

 
 
När du klickar på Ny Schemarad får du upp ovanstående dialogruta. 
När du gör ett nytt schema lägger du in följande uppgifter; 
 

• Sök efter den organisation där du ska lägga ditt schema. Schemat måste vara längst ut 
på respektive gren. 

• Skriv in Schema-ID; förnamn och födelseår på den medarbetare som ska gå på 
schemat. 

• Grupp = 1. Ska du göra ett jour- eller beredskapsschema kan du ha olika grupper. 
• Rad = 1. Ska du göra ett jour- eller beredskapsschema kan du ha olika rader. 
• Skriv in heltidsmåttet på schemat. Samma som heltidsmåttet på medarbetarens 

anställningsavtal. 
• Skriv in antal veckor på schemat. 
• Skriv in vilken vecka schemat ska starta på. 
• Schemanamn används inte. 
• Markera om schemat ska vara ett arbets- eller ett jourschema. 
• Skriv in from när schemat ska börja gälla. Ett schema måste börja gälla på en måndag. 
• Om schemat ska gälla under en viss tid, skriv in tom vilket datum schema ska gälla. 

Schemat måste sluta på en söndag. 
• Välj vilken helgarbetstid som ska gälla. Antingen väljer man Ej helg = kontorstid eller så 

väljer du det arbetsår som medarbetaren följer(ferie- och uppehållsanställda). Arbetar 
man på helger ska detta fält vara blankt. 

• Klicka på ’Spara’. 
 
Nu kommer du in på nästa sida där du ska bygga själva schemat. 
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Under Schemauppgift Får du med dig alla uppgifter från föregående dialogruta 
 
Under Turbank Används inte. 
 
Under Turlista Tur-ID Skriv in enkla turbereckningar A-Z och 0-9 
 Kl from Skriv när passet börjar 
 Kl tom Skriv när passet slutar 
 Rast 1 kl from Skriv när rasten börjar 
 Kl tom Skriv när rasten slutar 
 Längd Automatisk uträkning av rastens längd 
 Rast 2 kl from  Skriv in när en eventuell andra rast börjar 
 Kl tom Skriv in när en eventuell andra rast slutar 
 Längd Automatisk uträkning av andra rastens längd 
 Tur längd Automatisk uträkning av arbetspassets längd 
 Flexram Används inte. 
 
Klicka på ’Verifiera’. När du gjort det får du upp fler rader att skriva turer på. Max 40 olika turer 
kan läggas in på ett schema. 
 
Under Schema Skriv in respektive Tur-ID på aktuell dag. Lediga dagar lämnas blanka. 
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Klicka på ’Uppdatera Summering’ och du ser uträkning på schemat. Det ska stämma överens 
med medarbetarens anställningsavtal då det är dessa timmar som läggs in som anställningens 
arbetstider. 
 
Klicka på ’Spara’ 
 

 
 
Du får upp ovanstående dialogrutan. Om du har skrivit rätt i ’Datum from’ ska du här klicka på 
’Avbryt’. Schemat blir då sparat. 
Klicka du på ’OK’, kommer du tillbaka till schemat och kan ändra på datumet innan du sparar på 
nytt. 
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9 Utdata 
De rapporter som finns under Utdata är bearbetade. De uppdateras en gång per månad – i 
samband med att lönen körs, omkring den 22:a i månaden.  

Rapporter 
Rapporterna som ligger här är tänkta att skriva ut eller enbart titta på. Du kan exportera ut dem 
till Excel men de är inte lätta att arbeta med där. Vill du ta ut rapporter som du kan bearbeta 
vidare i Excel, ska du välja Kubrapporter istället. 
 

 
 

• När du tar ut en rapport klickar du på ’Välj’ längst ut till höger. 
• Antingen får du lägga in Datum From och Datum Tom eller så får du lägga in ett 

Mätdatum. 
• Du får välja organisation genom att klicka på ’Välj org’. 
• Har du inte markerat den yttersta grenen utan står högre upp i trädet - i 

organisationsträdet - måste du klicka i ’Inkludera underliggande…’ 
• Klicka på ’Visa rapport’ 

A Det ska vi fira – 50 år 
Det är lista du tar ut i början på varje år, för att se vilka i din organisation som fyller 50 år under 
året. 

A Frånvaro med omfattning intervallindelad 
Det är en lista där du ser i vilken omfattning dina medarbetare varit frånvarande pga sjukdom. 
Den är uppdelad på namn och sjukfrånvarodagarna; 1, 2-14, 15-28, 29-59, 60-90 och 91 dagar 
och mer. 

A Frånvarouppgifter 
Det är en lista på alla dina medarbetare som varit frånvarande pga sjukdom i mer än 28 dagar. 

A Korttidsfrånvaro >6 tillfällen 
Det är en lista på alla dina medarbetare som varit frånvarande pga sjukdom vid mer än 6 
tillfällen under den 12 månaders period som du lägger in. 

A Lägst-, medel- och högstlöner 
Det är en lista sorterad på etikett och titel. 
Du ser lägst-, medel- och högstlöner uppdelad på män och kvinnor och en total för alla. Du ser 
också skillnaden mellan deras respektive löner. 
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A Lönefördelning procent 
Det är en lista som visar på procentfördelningen av dina medarbetares löner på de konton som 
finns inlagda under rubriken Konto. 

A Mer- och övertid 
Det är en lista på alla medarbetare som arbetat utöver ordinarie arbetstid i mer än 30 timmar 
under året. Den ska tas ut en gång i månaden för att se att medarbetare inte överstiger 50 
timmar/månad eller 200 timmar/år. 

A Nyanställningar/avgångar 
Det är en lista där du ser hur många som slutat respektive börjat på din organisation under 
önskad period. 

A Okomptid 
Det är en lista på medarbetares okompenserade övertid. 

A Semesterlista semgr 1 
Det är en lista sorterad på medarbetare med uppgift om; 
Årets betalda semesterdagar, Sparade semesterdagar, Total antal semesterdagar, Uttagna 
semesterdagar, Återstående semester dagar och semestertimmar samt Obetalda 
semesterdagar. 

A Semesterlista Uttagna <20 dagar 
Det är en lista på de medarbetare som tagit ut mindre än 20 semesterdagar under året. Den 
listan bör du ta ut efter sommaren så att du kan påverka dina medarbetare att ta ut mer 
semester. 

L Personer per konto 
Det är en lista sorterad på Ansvar, Verksamhet och Aktivitet. Du ser vilka medarbetare som 
ligger på vilket konto. Du ser personnummer, namn, titel, sysselsättningsgrad, eventuellt 
vilande anställning och DB-kod. 
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Kubrapporter 
Rapporterna som ligger här kan du ändra och vinkla så att du får dem som du vill. Du kan 
exportera ut dem till Excel för att bygga vidare och beräkna dem.  
 

 
 

• När du tar ut en rapport klickar du på ’Välj’ längst ut till höger. 
• Antingen får du lägga in Datum From och Datum Tom eller ett Mätdatum. 
• Du kan ibland söka på Koddel istället för Organisation. 
• Du får välja organisation genom att klicka på ’Välj org’. 
• Har du inte markerat den yttersta grenen utan står högre upp i trädet - i 

organisationsträdet - måste du klicka i ’Inkludera underliggande…’ 
• Klicka på ’Visa kub’ 
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Förklaringar 
Totaler Under Totaler kan du välja att visa eller dölja totaler. I ovanstående  
 exempel visas totalerna. 
Dra ihop kuben Klickar du på Dra ihop kuben ser du enbart texten under Område och  
  totalen för Område. 
Expandera kuben Klickar du på Expandera kuben ser du allt som finns i radfälten enligt  
  exemplet. 
Export till Excel (xls) Klickar du på Export till Excel kan du spara den som en xlsx-fil. 
Export till Excel (xlsx) Klickar du på Export till Excel kan du spara den som en xls-fil. 
Utskrift Klickar du på Utskrift kan du förhandsgranska tabellen innan du skriver  
 ut den. 
Blå info-ruta Här ser du hur rapporten är uppbyggd och vilka urval du gjort. 
Passiva fält/Pivot lista Dessa fält kan du dra ner till Radfält eller Kolumnfält. Passiva  
  fälten i exemplet är Förnamn, Efternamn, Personnummer och  
  Förvaltning. Pivot fälten är Avdelning, Bef. Benämning, Område och  
 Personnummer_och_namn. 
Radfält Radfält går att dra bort till Pivot listan om man inte vill ha med det som  
  ett selekteringsfält. Du kan även välja bort vissa delar i radfält, se  
  nästa stycke. Radfält i exemplet är; Verksamhet. 
Kolumnfält Kolumnfält går att dra bort till Pivot lista och Radfält. Kolumnfält i 
  exemplet är; Tillsvidare, Visstid, Intermittenta och Övrig. 
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Ändra urval i Radfält 

 
 
Genom att klick på nedpilen efter rubriken på respektive radfält får du upp möjlighet att 
begränsa underlaget. 

• Klicka bort bocken under (Show All) och alla bocka försvinner och du kan välja enbart 
någon enstaka post. 

• Klicka en gång på ett av kryssen och den Verksamheten kommer inte att vara med i 
urvalet. 

 
När du gjort dina val klicka på OK och din rapport har förändrats. 
 

 

A Analyslista exkl autoorsaker 
På denna rapport får du uppgift om vilka medarbetare och vilka ersättningar som har belastat 
dina konton under vald period. 

A Anställningsuppgifter 
På denna rapport får du en sammanställning över anställningsuppgifterna för din personal. Bla 
ser du sysselsättningsgrad, lön, anställningsform mm. 

A Frånvarokub 
På denna rapport sammanställs sjukfrånvaro uppdelat på sjukdag; 1, 2-14, 15-28, 29-59, 60-90, 
91 och framåt. Du ser antal frånvarodagar och frånvarotimmar. 

A Frånvarokub – lokal 
Denna rapport är samma som ovanstående men den är uppdelad på sjukdag; 1-29, 30-90, 91-
179, 180-360, 361 och framåt. Du ser antal frånvarodagar och frånvarotimmar. 

A Medelålder 
På denna rapport har en beräkning gjorts på medelålder. Det finns olika sätt att sammanställa 
den. Du kan bla välja att se medelålder på område eller befattning. 
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E Sjuklönekostnad 
När du tar ut denna rapport ska du först markera Koddel. 
På denna lista får du ut faktiska sjuktimmar samt kostnad för sjukfrånvaron. 

E Underlag för årsarbetare 
Denna rapport tas ut av ekonomerna i samband med bokslut. När du tar ut denna rapport ska 
du först markera Koddel. 
 

 
 
På denna lista får du ut faktiskt arbetade timmar för all personal. Uppdelad på Månadslön, 
Övertid och Timtid. 

E Underlag för årsarbetare frånvaro 
Denna rapport tas ut av ekonomerna i samband med bokslut. När du tar ut denna rapport ska 
du först markera Koddel. 
 

 
 
På denna lista får du ut faktiska frånvarotimmar för all personal. Uppdelad på Sjukdom, 
tidsbegränsad Aktivitets- och Sjukersättning, Föräldraledighet, Vård av sjukt barn samt Övrig 
frånvaro. 
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10 Bemanning 

Översikt 
I översikten ser du avdelningens schema och frånvaro. Du kan lägga in avvikelser från schema 
bladet samt se bemanningsmålet från TimeCare.(Bemanningsmål är inte i gång ännu.) 
 
När du kommer in första gången ska du ställa in Inställningar. Klicka på den knappen. 
 

 
 
Under Generellt;  Antal dagar i urval = eget önskemål. I exemplet är det 5 dagar. 
  Bock i Visa rader utan arbets/jourtid 
Under Veckoblad; Bock i Visa nattpil 
Under Dagblad; Bock i Visa frånvaro kompletterad med orsakskod 
Under Bemanningsmål; Bocka i efter eget önskemål. 
 
Om du för muspekaren över respektive text i rutan, får du upp förklaringar. 
 
Klicka på ’Spara’ 
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• När du tar ut din översikt klicka i; Veckoblad och Visa bemanningsmål. 
• Du kan se max 31 dagar i sänder. I och med att exemplet har 5 dagar är Fr o m 

innevarande dag och 5 dagar framåt. Dessa datum kan du ändra på. 
• Du kan välja att se Arbetstid eller Jourtid eller Båda. 
• Genom att klicka på ’Sök’ vid Organisation kan du välja organisation. 
• Kategorigrupp och Kompetensgrupp används inte. 
• Du kan välja att sortera bemanningsbladet på olika sätt. Markera önskat val. 
• Klicka på ’Visa blad’ 
 
 

 
 
Du får upp ett veckoblad med namn och titel och med arbetspass och frånvaro. Har du 
timanställda som går på schema (ex TimeCare), får du upp dem här också. 
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Om du klickar en gång på en medarbetares namn får du upp möjlighet att rapportera uppgifter 
eller titta på uppgifter. 
 
Person Du får upp lista med adressuppgifter och användarid. 
Arbetstid/Schema Du får upp lista med schemanamn och sysselsättningsgrad. 
Lisa frånvaro bevilja Du får upp lista med frånvaro att bevilja, du kan även se all  
 frånvaro. 
Lista frånvaro tillstyrka Du får upp lista med frånvaro att tillstyrka, du kan även se all  
 frånvaro. 
Ny frånvaro Du kan rapportera in frånvaro. 
Lista avvikande tjänstgöring Du får upp lista med avvikande tjänstgöring att bevilja, du kan 
 även se all avvikande tjänstgöring. 
Ny avvikande tjänstgöring Du kan rapportera in avvikande tjänstgöring. 
Lista placeringar Du kan se schemakopplingar som lönehandläggaren lägger in, ex  
 TimeCare kopplingar. 
Ny placering Används inte. 
Lista turbyte Du får upp lista med turbyten att bevilja, du kan även se alla  
 turbyten. 
Nytt turbyte Du kan rapportera in turbyten. 
 
Klicka en gång till på medarbetarens namn för att få bort rutan. 

Bemanningsmål från TimeCare 
Används inte i dagsläget. 

Adm Kortlåda 
Används inte. 
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Bokn Vikpool 
Under bokning vikpool tillstyrker personalredogörarna de timmar som kommer från Timepool. 
När detta är gjort kommer posterna att hamna under Beslut/Avvikande tjänstgöring eller 
Beslut/Samtliga – där du attesterar dem 

Bevilja bokning – utan personalredogörare. 
Har du ingen personalredogörare - Klicka i Ej åtgärdade och klicka på ’Sök’. 
 

 
 
Du får upp en lista med medarbetare som blivit bokade i din organisation. 
Markera person genom att klicka på datum och sedan på Avv tjänstg (avvikande tjänstgöring). 
 

 
 
Om du håller markören på förnamnet ser du notering om varför man tagit in vikarie. 
 
Observera!  Medarbetare på listan som saknar Anstnr kan inte bokas. Det är timanställda som 
inte har anställningsavtal inlagda i Personec P. Om sådana finns på din lista kontakta din 
lönehandläggare. 
 
Knapparna Placera och Turbyte används inte i dagsläget. 
 
Nu får du upp medarbetaren under avvikande tjänstgöring och väljer vilken typ av ersättning 
som ska utgå. 
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Timanställda och månadsanställda i bemanningsenheten ska alltid ha Orsaken – Ord arbtid avv 
arbplats.  
Övriga månadsanställda som arbetar extra ska alltid ha Orsaken – Extratid i pengar eller 
Extratid i peng Vikariat. Skillnaden på orsakerna hittar du under rubriken Beslut/Avvikande 
tjänstgöring. 
 
Bemanningsenheten har en lista på alla månadsanställda som ska ha någon av ovanstående 
orsaker. Kontakta dem för att få en kopia på lista. 
 
I TimePool bokar man inte in när rasten påbörjas, enbart hur länge den är. Det läggs in här 
under Kl raststart. 
 
Har medarbetaren inte arbetat samma tid som bokningen är beställd på kan det ändras här. 
 
Bocka sedan i 'Beviljad och ’Spara’. 
 
Nu är bokningen klar och lön utbetalas. 
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11 Tid utv - Tidutvärdering 
Under Tid utv ser du varje medarbetares tidutvärdering per dag och ersättning.  
 
Du kan välja att se föregående och innevarande månad samt eget datum. 
Om du väljer perioden själv, ser du resultatet av det du beviljat direkt här.  
När du valt Perioden ’Valbar’ skriver du in perioden du vill titta på, max 31 dagar. 
 
Du kan bocka i så att du ser var de arbetat och deras lediga dagar. 
Medarbetaren har också behörighet till Tidutvärdering. 
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12 Lönelista 
Lönelistan uppdateras varje natt. 
Du väljer din medarbetare i rullningslisten och klickar på ’Sök’. 
 

 
 
Under Lönelista finns rubriken Utbetalningsdatum. Med hjälp av nedpilen kan du välja att se 
andra utbetalningsdatum. 
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13 Inställningar 
Om du under inställningar ställer du in parametrar, blir det lättarbetat i Självservice. 
 

 
 
Under Urval; Klicka i Dagens datum, då får du inte med avslutade anställningar. 
  
 Bocka i Sökning på underliggande enheter, då kan du stå högre upp på  
 en gren och få med alla underliggande grenar. 
  
 Om du är Kommun-, BUN-, Socialtjänst- eller Kultur- och fritidschef  
 markerar du ditt namn eller titel under Personal grp. Då får du upp enbart  
 de medarbetare som ligger i din grupp och du ser inte all personal på din  
 förvaltning. Skulle du vilja se någon annan på din förvaltning måste  
 personalgruppen markeras tom och sparas. 
 
Under Exportformat; Välj Rich Text Format för att dina utskrifter ska vara lättlästa. 
 
Klicka på ’Spara’ 
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14 Kalender 
Om du klickar på Kalender får du upp en kalender. Om du dubbelklickar i ett datumfält var du 
än är i programmet, får du upp kalendern. Om du då markerar en dag, hamnar datumet i fältet 
som du dubbelklickade i. 
 

 

14 Om 
När du klickar på Om får du upp vilken version av Personec P du jobbar i. 
 

 

14 Hjälp 
Oavsett var du är i Självservice kan du klicka på Hjälp. 
Du får då upp den elektroniska handboken.  
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14 Logga ut 
När du är färdig i Självservice ska du alltid klicka på Logga ut. 
Om du inte gör det, är Självservice inte riktigt stängt och andra personer kan komma in på ditt 
användar-id. 
 

 
 
När du loggat ut får du en hälsning och en länk för att – logga in – om du ångrat dig. 
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15 Förhandling 
Förhandling används i och med den årliga lönerevisionen. 
Du får meddelande när du kan gå in och se underlagen för den nästkommande lönerevisionen. 
Du kan se föregående års lönerevision. 
 
För att komma åt Förhandling, gå in via intranätet och välj Förhandling under rubriken 
Gemensamma program. 
 

 
 
Du går in med samma användar-id och lösenord som du har till Självservice. 
 

 
 
Genom att bocka i ’Kom ihåg mig’, sparas ditt använd-id och du behöver enbart komplettera 
med ditt lösenord. 
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När du kommer in i programmet har du 4 rubriker 
 

 
Förhandling Här hittar du alla dina förhandlingar att jobba med. 
 
Inställningar Här kan du lägga in personliga inställningar. Se nästa sida. 
 
Logga ut Ha för vana att alltid klicka på Logga ut när du är färdig i Förhandling. 
 
Om Här ser du vilken version av Förhandling du arbetar i. 

Inställningar 

 
 
I dagsläget finns det enbart en stilmall. 

Vertikal scrolling 
Du kan välja vertikal scrolling genom att bocka i denna. Med vertikal scrollning får du hela 
förhandlingsunderlaget på en sida, dock med effekten – vid scrollning nedåt - att rubrikena följer 
med upp och ur bild. 
 
Denna funktion är tänkt för chefer med stora grupper. Prestandan kan dock påverkas negativt. 

Sortering 
Sortering på kolumn, såväl stigande som fallande kan göras om du bockar i Sortering. 
Kolumner som kan sorteras visas med avvikande färg (i rubriken). 
Klickar du en gång på önskad kolumn, blir den sorterad i stigande, klickar du en gång till blir 
den sorterad i fallande ordning. 
 
Flera samtidiga sorteringsbegrepp kan användas. Du kan plocka bort all ändrad sortering. 

Färgmarkering exporterade 
Genom att klicka i Färgmarkering exporterade blir de som är exporterade till Personec P 
markerade med annan färg. 

Visa kostnad 
Genom att klicka i Visa kostnad ser du avräkningen löpande gentemot ditt löneutrymme. 
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Kolumnsummering av belopp 
Kolumnerna med belopp summeras. 

Arbeta med förhandlingsunderlaget 
I nedanstående exempel är Sortering ibockad under Inställningar. 

 
 
Välj aktuellt förhandlingsunderlag och klicka på ’Visa’. 
 

 
 
Du får upp listan med dina medarbetare. 
I exemplet har en sortering blivit gjord. Först i ”Benämning” och sedan i ’Förnamn’. I och med 
att en sortering är gjord kan du klicka på ’Rensa sort’ för att ta bort sorteringen. 
 
I Förhandling arbetar man med heltidslön. Dvs lönen under rubrik Lön avser heltid – även om 
medarbetaren har en deltidsanställning. 
 
Budlön+  skriver du in påslaget i lönerevision på heltid. 
Budlön%  skriver du in påslaget i procent. 
Budlön skriver du in nya heltidslönen. 
 
Du kan fylla i valfri ruta, då räknas de andra fälten ut automatiskt 
 
Webbanteckning används för att skriva in meddelande till förhandlingsledaren. Här kan du tex 
skriva om du saknar personer eller om du har personer på listan som du inte lönesätter. 
 
När du klickar på ’Spara’, räknas alla buden ihop i kronor. Om det finns en inlagd pott görs 
även avräkning mot denna. 
 
Klickar du på Excel, exporterar du underlaget till Excel. 
 
När du är klar med dina bud klicka på ’Spara’. 
 
Vill du gå ur förhandlingsunderlaget utan att spara, klicka på ’Avbryt’. Du är kvar i Förhandling 
och kan välja annat förhandlingsunderlag. 
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16 Aktiviteter 
 
Under Aktiviteter ser du och beviljar du dina medarbetares tidrapportering. 

Verksamhet 
Under verksamhet hittar du vilka Verksamheter och Aktiviteter som finns knyta till ditt område.  
Du ser även vilka Resurser(anställda) som är knutna till detta. Du kan inte ändra på något här. 
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Plan/Uppf 
Under Planering/Uppföljning ser du hur många timmar som är rapporterade per Verksamhet 
under sökt period. 
 

 
Välj mellan vilken period du vill titta på och klicka på Sök. 

Rapportering 
Under rapportering kan du lägga in timmar åt dina medarbetare och bevilja timmar. 
 

 
Välja anställd och period – klicka på Sök 
Skriv faktisk tid i respektive rutan för verksamhet/datum. 
När allt är inrapporterat/genomgånget – klicka på Bevilja alla. 
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Person plan 
Under Person plan ser du rapproterade timmar per Person.  
 

 
Välj önskad person och period – klicka på Sök. 

Differens 
Under Differens hittar du hela avdelningsen medarbetare som har en differens på sina timmar. 
Tänk på att om – bilar rapporteras ska de finnas en differens här. 
 

 
Välj önskad period och klicka på Sök. 
 
 


