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Organisation 

När du kommer in i personal- och lönesystemet ska du alltid välja rätt organisation. 

Användarinställningar 

Under Användarinställningar så finns det default-värden. Dessa är inställda så att du kan börja arbeta 

direkt. Värdena bör inte ändras, endast vid undantagsfall. 

Prenumerationer 

Du ska göra en prenumeration för att se inkommande ärenden som kräver attest. Du kommer då att 

se dessa ärenden på startsidan. 

Du kan välja att prenumerera på samtliga ärenden som kräver attest. Du får då upp alla poster som 

ligger oattesterade, oavsett orsak. Klicka på Samtliga under Attest i menyn, klicka på länken 

Prenumerera på denna sökning. 

Vill du bara välja några typer av ärenden att prenumerera på, välj dem i menyn under Rapportering 

och klicka på länken Prenumerera på denna sökning för var och en. 

 

När du klickar på länken får du upp en bild. Ge prenumerationen ett namn i rutan. 
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Attest 

Samtliga 

Under samtliga visas alla poster som inte tillstyrkts/beviljats. 

Om du väljer alla perioder, så kommer allt som inte är beviljat upp, oavsett år. Det kan vara bra att 

använda alla perioder för att inte missa gamla poster. 

 

För att komma in på posten, klicka på den anställdes namn. 

 

Om allt ser rätt ut, bocka i Bevilja. 

Klicka på Spara  
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Delegation 

Du kan välja att delegera din attesträtt till en annan person under en period. Du delegerar varje 

funktion för sig. 

 

Välj Funktion  

I Delegera till anger du vem som ska attestera istället för dig genom att söka fram en person. 

Markera rätt person och klicka på Välj.  

 

 

Ange fr.o.m. datum och t.o.m. datum samt klicka på Spara.  
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Rapportering 

Under menyvalet Rapportering finns olika funktioner för att tillstyrka/bevilja avvikande tjänstgöring, 

frånvaro, tillägg/avdrag, turbyte och placering.  

Avvikande tjänstgöring 

Under Rapportering gäller alltid den organisation som valts under Organisation som grunduppgifter. 

De personer som finns knutna till vald organisation listas i fältet Anställd. 

 

Period måste alltid anges. Du måste också ange om du vill lista bara Ej beviljade, Ej tillstyrkta eller 

Alla poster. 

Klicka på Sök.  

 

För att göra en registrering måste du välja aktuell person i rullistan och klicka på Sök, klicka på Ny 

post 
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När du söker får du fram en lista med poster enligt urval. Det går att tillstyrka och/eller bevilja direkt i 

listan. 

 

Om du ska tillstyrka/bevilja poster markerar du fältet Tst eller Bev på beslutslistan och klickar på 

knappen Tillstyrka/Bevilja. Det går inte att använda Markera alla. 

För komplettering eller ändring av post, klicka på namnet så kommer du in i en uppdateringsbild. I 

denna bild kan du också ange avvikande konto. 

.  

Klicka på Spara. 
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Här kan du själv skriva meddelanden till arbetstagare och även ta emot meddelanden. 

För att skapa ett nytt meddelande klicka vid ..... under Med längst till höger i beslutslistan. 

 

Färgen är orange när det är någon som skrivit till dig, när du svarar blir meddelandet blått. När du för 

muspekaren över punkterna kan du läsa meddelandetexten från meddelandebilden. 

Skriv ditt meddelande och klicka på Spara. 

Frånvaro 

 

För att öppna en frånvaropost, klicka på namnet i listan. När du kommer in i frånvarobilden har du 

ett antal fält som du behöver ta ställning till. Därefter kan du attestera. 
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Förklaring till fält i frånvarobilden 

Frånvaroorsak: Klicka på pilen och välj Frånvaroorsak. Alternativt har den anställde själv rapporterat 

för att du ska komplettera och attestera. 

Datum from: Anger från vilket datum frånvaron börjar. 

Datum tom: Ange det datum som frånvaron gäller t.o.m. Uppgiften kan lämnas blank, då gäller 

frånvaron tillsvidare och är en så kallad öppen frånvaro. 

Kl from och Kl tom: Används vid frånvaro del av dag. Om personen går hem tidigare och inte kommer 

tillbaka så ska INTE Kl tom anges, då läses tiden av från personens schema. 

Tim dag/Tim mån: Används endast i undantagsfall för schemaanställningar. Kan för vissa 

frånvaroorsaker (tim i formel) användas som alternativ till klockslagsrapportering då avdraget ska 

timberäknas. 

Omfattn (omfattning): Fältet kan registreras med heltal och 3 decimaler, t.ex. 0.750 eller enbart 

.750. Lämnas fältet blankt sätts maskinellt 1.000. Finns en partiell frånvaro registrerad under samma 

tidsperiod och fältet lämnas blankt sätts omfattningen automatiskt med resterande del upp till 1.000.  

OBS! Tänk på att göra placeringsschema på de som har en partiell frånvaro. 

Placeringen används för att veta hur den anställde arbetar den tid som den inte är frånvarande. Från 

placeringsschemat framräknas sedan eventuell ob-ersättning och andra frånvaroavdrag. 

Läkarintyg tom: Lämnas läkarintyg noterar du ett datum i fältet Läkarintyg t.o.m. 

Knappen Nytt konto: Ska kontosträngen avvika från det som registrerats i anställningen klickar du på 

Nytt konto och en bild visas där du rapporterar de kontodelar som avviker från ordinarie konto.  

Kvot från anst: Rutan ska markeras om en person har en partiell ledighet som ska beräknas från 

grundschemat. Om personen får ytterligare en partiell frånvaro – kontakta Personal 

direkt/Lönesupport 

Ber mån ut: Markeras om en öppen frånvaro ska beräknas månaden ut. 
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Ej Tid-avslut: (Rutan syns bara för de som har flex i anställningen) Rutan ska markeras om personen 

är knuten till flexavtal och har en partiell ledighet (med Kvot beräknas fr anst markerad) och får 

ytterligare en partiell ledighet där kvoten ska beräknas från Placeringen. 

Tillstyrkt: Markeras av person som har behörighet att tillstyrka frånvaro. Tillstyrkta frånvaroposter 

ger inte lön. Posterna måste efter tillstyrkan, beroende på inställning, även beviljas av behörig 

person. 

Beviljad: Vid nyuppläggning av frånvaro så beviljas denna i detta fält av behörig. Ej beviljad ledighet 

tas inte med vid löneberäkning. 

Beviljad ändrad: Markeras när ändring gjorts på beviljad frånvaro av någon som inte är behörig att 

bevilja. 

Avslagen: Markeras för att avslå en frånvaro 

Ej medd: Markering som gör att posten undantas från meddelanderutinen. Om en frånvaro förlängs 

blankas markeringen när posten sparas. 

 

Tillägg och avdrag 

De olika tillägg/avdrag som ligger på den anställde syns under denna flik som obeviljade poster. 

 

Om du vill gå in på posten klicka på personens namn. 

Bevilja genom att bocka i Bevilja och klicka Bevilja. Markera alla går inte att använda. 

Du går via Ny post för att lägga upp en post åt en anställd. 
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Turbyte 

Här kan du se och rapportera turbyten på en anställd. Det är chef som lägger ett turbyte (ej den 

anställde). Välj Period 

Markera en specifik anställd eller lämna urvalet tomt för att se alla anställda. Markera om du vill titta 

på Ej beviljade eller Alla. Klicka på Sök 

Poster som är rapporterade på den period och på den anställde som du har valt kommer upp. I 

bilden ser du ordinarie arbetstid samt det nya passet. Ska du lägga ett turbyte, klicka på Ny post. 
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Välj aktuell dag. 

Byte med sig själv: Dag 1=jobbar 8–17, om du ska vara ledig så skriv ledig under Nytt. Dag 2=är ledig, 

ska jobba 8–17, skriv in 8–17 under Nytt. 

Byte med någon: Samma procedur som ovan, men du måste rapportera byte för båda medarbetarna 

som är inblandade. 

Schemaändring/enstaka dag:Välj aktuell dag och skriv in nya arbetstiderna under Nytt. 

Bocka i Bevilja och klicka på Spara. 
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Placering 

Placeringsschema ska kopplas på anställd vars arbetstider inte överensstämmer med grundschemat, 

vid t.ex. partiell frånvaro. Placeringsschema används till personer som har ett 

grundschema/arbetstidsvillkor men detta ändras exempelvis med en partiell frånvaro. 

Placering används också om arbetstiden avviker från grundschemat men anställningen fortfarande är 

oförändrad. 

 

Ange Period – Anställd - Klicka Ny post 

 

OBS! Ändra datum (dagens datum kommer alltid upp). 
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Sök schema.  

 

Klicka på Sök 

 

Markera det schema som ska kopplas på. 
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Placeringsschemat kommer upp på placeringsbilden. 

Avv syss/Ny lön ska inte användas 

Tid utvärderas från placering markeras om aktuell placering ska gälla för utvärdering av närvarotid. 

Det kan t.ex. handla om partiell ledighet där den anställde vid utvärdering av mertid ska betraktas 

som deltidsanställd och inte som heltidsanställd. 

Om du t.ex. har en anställd som i grunden har en 100-procentig anställning tar 25 procent ledigt. Om 

du sätter en bock här kommer tiden att utvärderas som fyllnadslön upp till heltid. Sätter du ingen 

bock får den anställde övertidsersättning direkt.  

Time care: Kontakta Personal direkt/Lönesupport 
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Om du vill ändra eller ta bort en placering, klicka på personens namn 

 

 

Nu kan du ändra t.o.m. datum, kortare eller längre period för anställningen. Du kan också söka fram 

ett annat schema eller göra andra ändringar. Det går inte ändra placeringens fr.o.m.-datum, är det fel 

måste du ta bort placeringen och göra om den på nytt. 

Klicka Ta bort 

  



18 

 

Flexhantering 

Korrigering 

Via Korrigering som nås via menyraden Attest & Rapportering kan du se information om de 

flexregistreringar som dina medarbetare har gjort samt hur de är tidutvärderade för den period som 

sökts fram. Aktuella schemauppgifter med flexramsinformation visas alltid för varje dag inom 

urvalsperioden. 

Korrigering av enskilda flexregistreringar kan göras upp till 45 dagar bakåt i tiden till och med dagen 

före kommande löneberäkning. Har lönen beräknats kan du inte korrigera stämplingar från 

föregående månad. Eventuella felmeddelanden kan också hanteras via denna bild. 

 Finns ett ”K” efter klockslaget innebär det att posten skapats eller ändrats via 

korrigeringsbild 

Obs! Korrigering av det totala flexsaldot och flexanställningsuppgifter ska göras av Lönesupport.  
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Om det finns meddelande på avvikelser så redovisas dessa i klartext dels när aktuell flexregistrering 

markeras för ändring samt via länk ”Detalj” där alla avvikelser för dagen redovisas tillsammans. Detta 

behöver inte betyda att det är något fel utan systemet markerar bara att det finns en avvikelse.  

Felmeddelande ”Utstämpling saknas” skapas idag alltid när den nattliga bearbetningen hinner köras 

innan UT-stämpling har gjorts. Felsignalen försvinner när bearbetning körs nästa natt. Detta innebär 

att just denna felsignal inte behöver åtgärdas samma dag som avstigningsdygnet utan du kan vänta 

ett dygn extra. 

 

Du kan få det här meddelandet när du försöker korrigera en stämplad frånvaro som är löneberäknad. 

Kontakta i sådana fall Lönesupport. 

Saldo 

Via menyn Saldo så kan du ta fram rapporter på aktuella flexsaldon i den organisation du valt. Via 

olika typer av urval skapas listorna först på skärmen för att sedan kunna skrivas ut. 
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Korrigeringslista 

Korrigeringslistan ska användas för att ta fram stämplingar som korrigerats av medarbetaren, tagits 

bort eller nyregistrerats via korrigeringsbild eller att stämplingen ursprungligen gjorts via 

direktstämpling och sedan korrigerats. 
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Fellista 

Via den här urvalsbilden kan du ta fram en fellista på de felmeddelande som skapats vid den dagliga 

bearbetningen som beräknar dagsaldo samt periodavslut. Felmeddelanden kan bestå av två olika 

feltyper: stämplingsfel och tabellfel. 

Stämplingsfel innebär att felet ska rättas via korrigering av stämplingar. 

Tabellfel innebär att det saknas någon uppgift i tabellverket eller flexanställningen. Denna rättning 

kan enbart göras av Lönesupport/Personal direkt som efter rättning räknar om aktuell dags 

flexuppgifter via korrigeringsbilden. 

Fel måste alltid rättas innan löneberäkning. Efter att lönen är beräknad kan du inte korrigera enskilda 

stämplingar längre, vilket leder till att du i detta läge måste räkna ut dagssaldo för flexen och 

kontakta Lönesupport för en korrigering av det totala flexsaldot. 
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Mina medarbetare 

Anställning 

Personuppgifter 

För att söka upp en person så kan du skriva in efternamn eller personnummer. 

 

Du kan också välja att lämna rutan blank, klicka på Sök och göra ett urval på den/de du letar efter 

genom att fylla i sökvillkoren i bilden nedan. 

 

Markera aktuell person och klicka sedan på Välj. 
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Grunduppgifter 

Grunduppgifter innehåller namn och utbetalningsadress.  

OBS! Klicka aldrig på Ta Bort, kontakta Personal direkt/Lönesupport. 

 

Adresser  

Under adresser har du möjlighet att registrera eller söka efter flera adresser som personen kan ha. 

Detta kan med fördel registreras av den anställde själv i sin egen självservice.  
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Person – Barn 

Under Person - Barn anges person/födelsenummer (räcker med ÅÅMMDD) på medarbetarens barn. 

Detta kan med fördel registreras av den anställde själv. Uppgiften används sedan vid registrering av 

föräldraledigheter. Vet man inte barnets födelsedatum, om t.ex. ledigheten påbörjas innan barnet är 

fött, går det bra att skriva beräknad nedkomst som datum och senare ändra till rätt personnummer. 

Det är viktigt att man ändrar och inte tar bort den första posten om inte korrekt personnummer är 

registrerat. Det blir annars fel på semesterlönegrundande dagar för den anställde.  

 

Kom ihåg att du alltid måste klicka på Spara om du gjort en ändring. 
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Anställningsuppgifter 

Anställningsuppgift består av sex flikar; Grunduppgifter, Arbetstid - Lön, Pensionsuppgifter, 

Utvärderingsuppgifter, Försäkringsuppgifter och Verksamhetsbegrepp. I alla bilder kan du klicka på 

Översikt och få fram en matrikel över personens anställningar. 

Grunduppgifter 

Under grunduppgifter kan du se gällande anställning. 
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Arbetstid - Lön 

Under Arbetstid - Lön visas vilket schema som är knutet till anställningen, information angående 

sysselsättningsgrad och faktorer samt vilken månadslön/timlön den anställde har samt eventuella 

lönetillägg. Här anges också värden för arbetstidskontroll för att kontrollera dygnsvilan.
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Pensionsuppgifter  

Under pensionsuppgifter visas uppgifterna på anställningen som berör pension såsom uppgifter om 

avtal samt pensionsavgifter i procent (kontakta systemförvaltaren för att få veta vad som gäller).  

 

Utvärderingsuppgifter 

Under utvärderingsuppgifter och utvärdering 1 anges om den anställde berörs av någon annan 

integration ex Time care pool eller Time care planering. 

Alla på AB ska ha en markering om de är Lärare SCB eller Ej lärare SCB-KL. 

Detta kan sättas via script (kontrollera med systemförvaltaren vad som gäller).  
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Under Utvärdering 2 registreras kommunspecifika uppgifter som styr anställningen.

 

Under Försäkringsuppgifter hittar du information om de försäkringar som kommunen har för den 

anställde. 

Verksamhetsbegrepp används för att procentuellt ange hur mycket av anställningen som delas på 

olika arbetsuppgifter. Detta är endast en information, ingenting av detta går vidare till ekonomi.  

Ny anställning 

Ny registrering av person 

Personuppgifter läggs upp en gång per medarbetare. För att undvika dubbel rapportering kan du 

först göra en sökning för att se om personen tidigare varit anställd. 

 

Ange personnummer på personen du ska nyanställa Klicka på Sök. Finns personen inte tidigare som 

anställd i kommunen, får du nedanstående signal. 
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Klicka på OK. 

 

Ange personnummer igen och klicka Ny. 

 

Klicka Nästa. 

 

Fyll inte i användarid och födelsedatum! 

De uppgifter som är obligatoriska är förnamn, efternamn, adress. Telefonnummer och epost kan 

fyllas i. 

Klicka på Nästa. 
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Här fyller du inte i något. 

Klicka på Slutför 

 

Om du vill fortsätta att registrera uppgifter angående anställningen direkt, klickar du på länk - 

registrering av ny anställning. 

Om du vill tillbaka till huvudmenyn, tryck Avbryt. Personen som du registrerat är sparad. 

Om personen du ska anställa finns registerad i systemet skapar du en ny anställning genom att klicka 

på Ny post under anställning. 

  

Ange Anstnr: 1, 2, 3 … o.s.v. (ett anställningsnummer går inte att återanvända). 

Kontrollera anställningsnummer genom att titta under översikt. 

Fr.o.m.-datum: När anställningen börjar gälla. 
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Anställningsstyrande uppgift: Här väljer du hur personen ska vara anställd. Valet styr uppgifter i 

kommande bilder såsom anställningsgrupp, semestergrupp o.s.v. Du väljer mellan: 

 Månadsavl. Ber grp 1 

 Övr timavl. Berkn.grp 2= BEA, PAN 

 Upphållsanställda 

 Lärare med ferie 

 Uppdragstagare 

 Arvodesanställd 

 Intermittenta= timavlönade ej BEA, PAN 

 Månadsavl. Ber.grp 2= BEA, PAN 

 Feriearbetande ungdom 

Malltyp för anställning: Här anger du typen av anställning (valet påverkar kommande 

registeringsbilder). 

Typ av lön: Beloppslön eller timlön. 

Klicka på Nästa. 

Utifrån val som gjordes på föregående sida så är vissa fält ifyllda. 
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En del uppgifter kan maskinellt fyllas i beroende på hur systemet är uppsatt, ytterligare uppgifter kan 

även behöva kompletteras. Fyll i följande: 

 Avtal 

 Anst typ 

 Anst form 

 Bev t.o.m: Om anställningen är ett vikariat så kan du här fylla i det datum när 
vikariatet upphör. 

 Benämning 

 Besta: Fylls inte i. 

 Etikett: Måste fyllas i, motsvarar den befattningsbenämning du valt 

 Dag/natt: 1=dag, 2=natt, 3=dag och natt – viktigt. 

 Organisation: sök i organisationsträdet vart medarbetaren ska konteras 

 Arbetsställenr: scriptas in 

 CFAR nr: sätts maskinellt (uppgift till FK) 

 Kontogrupp: scriptas in 

 DB-kod: scriptas in 

 Rekryteringsväg, Rekryteringssätt frivilliga. 

 Övrigt såsom ej obl, undant ATL, kontakta lönesupport. 

Beviljad: endast chef eller lönesupport kan godkänna en anställning. 

Klicka Nästa. 

Du kommer därefter till fliken huvudkonto som innehåller uppgifter om vilket huvudkonto 

anställningen ska ligga på. 

 

Kontot fylls i maskinellt. I de fall du inte får fram konto, knappa in eller sök fram kontot direkt. 

Klicka på Nästa 
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Planerad arbetstid 

Arb schema: Här kopplar du grundschema till anställningen. 

J/B schema: Här kopplar du jour/beredskapsschema. 

Arbetstid  

När ett schema är kopplat till anställningen så syns följande: Arbetstidsvillkor, Sysselsättningsgrad, 

Semesterfaktor och Kalenderdagsfaktor. 

Löneuppgifter 

Överenskommen och datum när löneplaceringen börjar gälla. Fast lönetillägg. Om medarbetaren ska 

ha ett lönetillägg registreras det här. 

Klicka på Nästa 
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Pensionsuppgifter 

 

Här ska man lägga upp pensionsavtal för den anställde.  

KAP-KL för de som är födda 1985 och tidigare. 

AKAP-KL för de som är födda 1986 och senare.  

Klicka på Nästa. 

Utvärderingsuppgifter fylls ej i. 

Klicka på Slutför 
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Du kan nu välja att skriva ut ett anställningsbevis, fortsätta att registrera ytterligare en ny anställning 

på samma person eller välj länk för att registrera ny person. Om du vill avsluta klickar du på knappen 

Avbryt. 

 

 

Gällande avslut av anställning och vilande anställning kontakta Personal direkt/Lönesupport. 

När du är klar med anställningen välj Avbryt. 

Om du har personal som planerar sin tid i Time care så måste du gå tillbaka till Anställningsuppgifter 

och sedan, välj menyrad Utvärderingsuppgifter. Här måste du klicka på ny post under Utvärdering 1 

och välja kod  Time care Planering och fr o m datum. Klicka Spara och Spara igen. 
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Uppdragstagare 

Anställning-uppdrag/arvode 

Under Ny anställning/Nytt uppdrag anger du anställningsnummer och fr.o.m. vilket datum 

uppdraget/arvodet ska gälla. 

Välj malltyp: Uppdragstagare eller Arvode och i fältet Anställningsstyrande uppgifter väljer du 

antingen Uppdragstagare eller Arvodesanställda beroende på vad du ska registrera. Klicka på Nästa. 

 

 

Fyll i följande fält: 

 Anställningsform 

 Avtal 

 Benämning 

 Organisation – sök fram den organisation som gäller för uppdragstagaren/arvodisten 

Arbetsställenummer, CFARnr scriptas in. DB (används inte). 
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Bocka i Bevilja. 

Klicka på Nästa.  

 

Huvudkonto scriptas in om du valt rätt organisation i föregående bild. 

Klicka Slutför 

 

Du får nu upp en bild där det står att Anställningen är registrerad. 

Därefter kan du välja att klicka på länken för att antingen: 

Ange ett nytt anställningsnummer för att registrera en anställning för den här personen 

 Välja knappen Visa Anställningsbevis 

 Välja denna länk för att registrera en ny person 

 Eller klicka Avbryt för att avsluta guiden Ny anställning 

Du hittar sedan uppdragstagaren under menyvalet Uppdragstagare. 

Anställning – Familjehem/kontaktperson registreras som arvodesanställd. 
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Anteckningar 

Här kan du se eventuella anteckningar som finns på personen och du kan också lägga in en ny 

anteckning. För att läsa en befintlig anteckning i sin helhet, klickar du på raden med den anteckning 

du vill läsa. 

Var restriktiv med vad som skrivs.  
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Fördelning 

Konto och procentfördelning 

Här kan du se och koppla ett konto till en anställning. Om konto finns angivet i organisationsträdet 

kan det hämtas via sök-knappen. Kodsträngen för vald organisation visas i delen 

Huvudkonto/Procentfördelning. 

För att lägga till ytterligare konton kan du klicka på Ny fördelning och på så sätt få en ny 

registreringsrad.  

 

Klicka på Spara. 

  



40 

 

Saldouppgifter 

Lönespecifikation 

Under lönespecifikation kan du som chef se en anställds lönespecifikation bakåti tiden samt simulera 

lön inför kommande löneutbetalning. 

Semester, flex och komp 

Här kan du se en anställds semesteruppgifter, mertid/övertid, timbankssaldo och flexsaldo. 

Värdet som visas är efter senast verkställda lön. För att se det aktuella värdet har du möjlighet att 

Simulera. Du ser då också semester som är inlagd men inte är attesterad och/eller löneberäknad. 
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Ferie och uppehåll 

Här ser du grunduppgifter gällande ferie- och uppehållsanställning. Om inte personen har en 

uppehålls- eller ferieanställning visas ingenting på denna bild. Simulera för att se genomsnittlig 

sysselsättningsgrad, antal betalda feriedagar med mera. 
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Övertid 

Här kan du som är chef titta på mer- och övertid. 

 

Anställningsavtal och intyg 

 

Här kan du ta ut ett anställningsbevis för en person. Många uppgifter hämtas från 

anställningsuppgiften. Det är också möjligt att komplettera i dokumentet som kan sparas som fil 

och/eller skrivas ut på skrivare. 

Anställningsbeviset du ser på nästa sida är endast ett exempel.  
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Tid och bemanning 

Översikt 

Här kan du gå in och se ett bemanningsblad. Du ser hur schemat ligger i grunden samt den avvikande 

rapportering som är gjord för vald period.  

Välj intervall, max 31 dagar och klicka på Visa blad 

 

Då visas alla medarbetare i organisationen. 

 

 

De olika rapporteringarna får olika färg beroende på orsak, förklaringar finns under Färgkarta. 
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Om du markerar en medarbetare i bemanningsöversikten så visas följande, 

 

Person: Personuppgifter 

Arbetstid/Schema: Medarbetarens schema 

Lista frånvaro: Frånvaro som medarbetaren har/haft (val av perioder) 

Ny frånvaro: Frånvaro kan rapporteras 

Lista avvikande tjänstgöring: Övertid/mertid mm som medarbetaren har/haft  

Ny avvikande tjänstgöring: Ny övertid/mertid kan rapporteras 

Lista placeringar: Placeringar som medarbetaren har/haft 

Ny placering: Nytt placeringsschema kan kopplas 

Lista turbyte: Turbyten som medarbetaren har/haft 

Nytt turbyte: Turbyte kan rapporteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Tidutvärdering 

Här kan du se hur medarbetaren arbetat under en period, välj period. 

 

Du kan också välja om du vill ha med placering (vart medarbetaren arbetar), samt lediga dagar. 

Bilden kan liknas med en tjänstgöringsrapport. Här syns också ob-tillägg, eventuell jourersättning 

med flera ersättningar samt frånvaro som medarbetaren har. 
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Schemahantering 

Generellt 

 Schema måste finnas för alla månadsanställda (ej arvodister, förtroendevalda m.fl.). 

 Sysselsättningsgrad, semesterfaktor, kalenderdagsfaktor räknas ut från schemat. 

 Generella scheman kan användas av alla. 

 Personliga scheman knyts mot person och gren i organisationsträdet. 

 Viktigt att schemat är rätt annars blir det felaktiga avdrag i samband med frånvaro. 

 Ob-ersättning utvärderas maskinellt från schemat. 

 Jour och beredskap utvärderas maskinellt från Jour/Beredskapsschema. 

Grundschema knyts till anställningen och ger: 

 sysselsättningsgrad 

 arbetstid, dagar, timmar 

 semesterfaktor 

 kalenderdagsfaktor 

 eventuell ob-ersättning 

 lön utbetalas från grundschemat 

 grundschema har inget t.o.m-datum. 

Placeringsschema – knyts till placering (verklig arbetstid ex. partiell ledighet) 

 Arbetstid, dagar och timmar 

 Semesterfaktor 

 Kalenderdagsfaktor 

 Eventuell ob-ersättning 

 Påverkar inte lönen 

Beredskapsscheman – kopplas till anställningen tillsammans med grundschemat 

Jourschema  

 Sovande jour enligt AB 

 Bilaga J 

 Kopplas till anställningen med grundschemat 
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Att lägga schema: grundschema 

Välj Schema i huvudmenyn. 

 

Välj rätt organisation i trädet genom att klicka på Organisation 

När du anger Organisation så tittar systemet på vilken organisatorisk behörighet du har, d.v.s. 

behörighetssystemet styr. Söker du på Schemanamn så ligger detta utanför behörighetssystemet. 

 

Markera och klicka Välj 
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Därefter klicka Ny 

 Fyll i schema-id (tre första bokstäverna i förnamnet, tre första i efternamnet och 
födelseår) 

 Grupp: 1 

 Rad: 1 

 Schema typ: Arbete eller Jour/Beredskap 

 Htid/v: Veckoarbetsmått 36.33, 37, 38.25, 40, 42, 48 m.fl. 

 Ant vnr: hur många veckor schemat är 

 Start vnr: vilken vecka schemat startar på=1 

 Datum fr.o.m:  det datum schemat börjar på och det ska alltid vara en måndag 

 Helgarb: Lämna blnakt om du har ett heltidsmått som innebär att du jobbar helger, 

annars klicka på pilen och välj (förklaring till helgarb finns i slutet av dokumentet) 

Klicka på Skapa nytt schema 

 

Välj Redigera 
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Skapa turer som behövs för schemat, genom att klicka på + 

 

Verifiera (turerna sparas). 

Återgå att fördela turerna i schemat genom att klicka på X, längst upp till höger. 

Fördela turerna i schemat. 
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Klicka på Turer, då visas:

Klicka på Klockslag, då visas: 

 

Kontrollera att sysselsättningsgrad, semesterfaktor och kalenderdagfaktor stämmer genom att klicka 

på den runda pilen(uppdatering). 
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Då visas följande: 

 

 Antal arbetspass 

 Sysselsättningsgraden  

 Semesterfaktor 

 Tjänstledighetsfaktor 

Om allt stämmer klicka på Spara längst upp på sidan 

 

 

Ny bild kommer upp, klicka på Spara. 

Nu är schemat klart. 

Klicka på Schemauppgift. 

Schemat syns i översikten på de scheman som finns under den här organisationen
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Om schemat är fel kan du ta bort det om du klickar på ”i”framför schemanamnet (om någon är 

kopplad till schemat kommer det upp en varning). 

Då kommer följande upp

 

 

Anteckning kan göras i schemat. 

Klicka på ”+”på raden där schemanamnet står (längst ut till höger) 

Klicka på Ny anteckning, ange bevakningsdatum, skriv anteckning och Spara.

 

Om de finns en anteckning kommer den att synas efter schemanamnet. 

Rutan längst till höger kommer att markeras med en orange färg. 

 

 

Kopiera befintligt schema 

Öppna det schema-id som ska kopieras. 

Redigera kopia: Nu visas en kopia av schema-id. Fältet vid org och namn måste eventuellt ändras till 

något annat, rad måste anges. 

OBS! Något av fälten namn, organisation, grupp eller rad måste skilja sig från det schema som 

kopieras, annars kan det inte sparas. 
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Placeringsschema 

Placeringsschema används till personer som har ett grundschema/arbetstidsvillkor men detta ändras 

exempelvis med en partiell frånvaro. Då görs ett nytt schema under tidsperioden för den partiella 

frånvaron, detta knyts med en placering. 

Placering används också om arbetstiden avviker från grundschemat men anställningen fortfarande är 

oförändrad. 

Placeringen påverkar inte månadslönen men eventuell ob-ersättning utvärderas från 

placeringsschemat liksom arbetstiden, semesterfaktor och kalenderfaktor. 

 


