
Ny Självservice 
Nu har utseendet för Självservice ändrats. När du går in, ser det kanske inte ut som här.  

Du ser olika saker beroende på behörighet. 

Startsida 

 

Du ser Meddelande från lön och Länkar som kan vara bra att ha. 

Under Flexklockan kan du göra dina stämplingar och se ditt saldo. Har du felsignaler finns 

det markerat med röd prick och en siffra för antalet felstämplingar. 

I den blå rutan ser du alla dina Anställningar. För att byta anställning klickar du på nedpilen 

längst upp i högra hörnet i den blå rutan. 

I Ackumulatorrutan ser du innestående okompenserad tid och uttagna semesterdagar.  

Du ser även din Kommande frånvaro. Är den grön är den beviljad, är den orange är den inte 

beviljad och är den röd är den avslagen. 

Du byter ditt lösenord högst upp till höger där din signatur/personnummer står. 

 

  



Kalender 

Kalendern är det nya sättet att visa och rapportera in uppgifter. 

 

Här kan du också välja: Flexregistrering, Saldon/översikt, Anställning och Alla 

anställningar. 

Från första sidan kan du välja att Lägga till en ny aktivitet genom att klicka på den gröna 

knappen eller klicka på aktuell dag i kalendern. Väljer du det senare alternativet har du inte 

lika många val. 

Du kan också klicka på Månad/Vecka/Dag för att ändra visningen av kalendern. 

Flexregistrering 

Välj typ och klicka på spara. Du kan även göra registreringen från Startsidan. 

Du kan klicka på cirkelpilarna för att simulera dagens flexsaldo. 

Ska du korrigera en stämpling, görs detta under Övrig inrapportering och Flexöversikt 

korrigering. 

Saldon översikt 

Här kan du välja på: Saldon, Frånvaro, Turbyte, Avvikande tjänstgöring  och Tillägg/Avdrag. 

Saldon – här ser du semester och okompsaldon samt fliken Diverse ackar. Där hittar du bland 

annat arbetstidsförkortning och körda km med egen bil. 

Frånvaro – här ser du din frånvarohistorik 

Turbyte – här ser du dina turbyten. 

Avvikande tjänstgöring – här ser du din övertid och jour/beredskap 

Tillägg/Avdrag – här ser du dina tillägg/avdrag. 

Anställning 

Har du flera anställningar kan du byta här för att rapportera på rätt anställning. Detta kan du 

även göra på startsidan. 

Alla anställningar 

Klicka här om du vill se en samlad schemabild för alla dina anställningar.  



Lägg till ny aktivitet 

Beroende på vad du har för tjänst kan du välja olika aktiviteter. Du får en signal om en 

aktivitet är inaktiv för dig. 

 

 

Frånvaro 

Som tidigare väljer du orsak, startdatum och slutdatum. 

Är du frånvarande del av dag fyller du i Klocka från och Klocka tom. 

Arbetar du som lärare med ferielön och är tjänstledig del av dag – fyller du även i omfattning. 

Ska frånvaron belasta någon annan arbetsplats får du söka efter rätt arbetsplats vid 

Organisation. 

 

Du kan även lägga till ett meddelande. 

Avsluta genom att klicka på [Spara] 

 

  



Turbyte 

Vid turbyte får du först välja vilket datum som det gäller – klicka sedan på [OK] 

Välj sedan om det avser [Arbete] eller [Jour/Beredskap] 

Är det en arbetsdag som du ska vara ledig på - bockar du i Ledig. 

Ska du ändra arbetstiden – skriver du in de nya klockslagen manuellt. 

Du kan även lägga till ett meddelande. 

Avsluta genom att klicka på [Spara] 

 

 

Bunden tid 

Välj först vilken orsak som gäller; jour eller beredskap. 

Skriv sedan in datum för start och slut på bundenheten och sedan mellan vilka klockslag. 

Har du gjort jouren/beredskapen på annan arbetsplats får du söka efter rätt arbetsplats vid 

Organisation.  

Du kan även lägga till ett meddelande. 

Avsluta genom att klicka på [Spara] 

 



Aktiv tid 

Här lägger du in störning under jour och beredskap. 

Välj för under vilken period du har störningen genom att klicka på rätt rad. 

 

Dra en markering för tiden störningen pågick.  

Klicka någonstans i kalendern. 

 

Klicka på texten Avancerade inställningar i rubriken och du får nedanstående bild. 

Välj om du vill ha ersättningen i ledighet eller pengar. 

Skriv mellan vilka klockslag du arbetade. Om det gick över dygnsgränsen ändra även datum. 

Skriv ett meddelande 

Klicka på [Spara] 

 

Tiden blir grönmarkerad. Stäng ner rutan genom att klicka på krysset i högra hörnet. 

 

  



Avvikande tjänstgöring 

Som tidigare väljer du orsak, start och slutdatum samt klockslag. 

Har du tjänstgjort på annan arbetsplats får du söka efter rätt arbetsplats vid Organisation.  

Du kan även lägga till ett meddelande. 

Avsluta genom att klicka på [Spara] 

 

 

Tillägg/Avdrag 

Som tidigare väljer du typ, orsak, datum from, datum tom samt antal, a-pris och belopp 

beroende på orsak. 

Ska ersättningen/utlägget belasta någon annan arbetsplats får du söka efter rätt arbetsplats vid 

Organisation. Exempel: Om du arbetar som timanställd och kört med egen bil när du arbetat 

på hemtjänsten i Vena, ska du söka efter hemtjänst Vena under organisation.Gör du inte detta 

får du inte ut någon ersättning. Samma sak gäller pedagogiska måltider. 

 

Du kan även lägga till ett meddelande. 

Avsluta genom att klicka på [Spara] 

 

 

  



Ändra/Ta bort inlagd post 

Så länge din inlagda post inte är tillstyrkt eller beviljad kan du ta bort eller ändra den. 

Klicka på den i Kalendern och gör dina val. 

 

 

Ska du ta bort ett turbyte där du lagt in ledig dag, måste detta göras under Saldon översikt och 

Turbyte. 

  



Övrig inrapportering 

Du kommer direkt in på Namn/Adress.  

Här kan du ändra din adress eller lägga in en tillfällig adress. 

Barn – här lägger du in dina barns uppgifter. Detta är ett krav för att kunna lägga in vård av 

sjukt barn eller föräldraledighet. 

Tidutvärdering – här ser du ditt schema som din lön baseras på. Kontrollera denna sida med 

jämna mellanrum. Är något fel här – blir även lönen fel. 

Välj rätt anställning, fyll i datum och klicka på [Hämta] 

Mina resor – här lägger du in dina resor.  

Börja med att klicka på [Skapa en ny resa] 

 

Fyll i avresedag och hemkomstdag 

Välj Förrättning; Endag, Flerdygn eller Körjournal 

Beroende på ditt val kompletterar du med klockslag, resväg och ändamål. 

Ska en annan arbetsplats betala för din resa får du söka efter rätt arbetsplats vid Organisation. 

Klicka på pilen till höger för att fortsätta. 

 
Har du endags eller flerdygnsförrättning kommer du till bilden för att göra kostaavdrag. Välj 

[Inget] eller [Ja] eller [Ja (ej förm)]. Spelar ingen roll vilken av de med [Ja] du väljer. 

Har du valt körjournal kommer du direkt till Tilläggsbilden. Fyll i körda kilometer med egen 

bil eller någon av de andra ersättningarna. Tänk på att klicka på den gröna bocken efter varje 

tillägg du lägger in.  

Du kommer sedan till en Sammanfattning och där [Sparar] du din resa. 

Bemanningsöversikt – här ser du ditt och dina kollegors scheman. Här ser du även allas 

ledigheter. 

Flexöversikt korrigering – här ser du dina stämplingar och kan rätta dem. 

Markera aktuell dag och klicka på pennan till höger. Gör rättningarna och klicka på [Spara] 



Flexrapport – här får du ut en lista på dina stämplingar. Den kan du även skriva ut. 

Användarinställningar – här kan du ändra på dina personliga inställningar. 

Lönelista 

Här ser du dina lönespecifikationer sedan november 2009. 

Välj nedpilen efter utbetlaningsdatum för att ändra utbetalningsdag. 

 

För att se en extra utbetalning 

Klicka på [Extra] och sedan på [Hämta] 

Välj sedan utbetalningsdatum. 

 


