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Månadsbrev April  
Medarbetare 
Nya startsidor för dig som medarbetare i Självservice HR/Lön 
Från den 2020-03-30 kommer du som medarbetare att ha en förändrad startsida när du loggar in i 
Självservice HR/Lön. 
Så här ser startsidan ut som vi arbetat fram tillsammans med en arbetsgrupp bestående av 
medarbetare från alla kommuner. 
 

  



 
 
SOLTAK AB 
Trollhättevägen 20 
442 34 KUNGÄLV 
www.soltakab.se 
Org.nr: 556939-1187 

 

Kommunsamverkan för 
effektivare stödtjänster 

    Sida 2 av 3 

     
   
 Datum   
 2020-04-01 
  
 

 

Nedan ser du hur du navigerar dig på startsidan  

 

Viktigt att rapportera in avvikelser i tid! 
Rapportera in alla dina avvikelser löpande, absolut senast den 3:e i månaden efter, detta för att 
inte hamna i en löneskuld. 
Det är också viktigt att rätt uppgifter redovisas till Skatteverket. 
 
Frånvarande under hela dagen 
Om du är frånvarande hela dagen behöver du aldrig ange klockan fr o m och klockan t o m, när 
du frånvarande hela dagen så hämtas dessa uppgifter från ditt schema. 
 
Frånvarande del av dagen 
Om du är frånvarande del av dagen, då anger du under vilka klockslag, i rutorna klocka fr o m 
och klocka t o m. 
 
Adressändring 
Om du flyttar så ändrar du din adress i Självservice HR/Lön under menyn Min uppgifter/Namn 
och adressuppgifter. 
 
P-Mobile 
Har du som medarbetare ännu inte kommit igång med P Mobile så ring oss på Soltak Lön så 
skickar vi en länk direkt och hjälper dig komma igång under samtalet. 
 
Ring oss på 0771 - 180810 
måndag, onsdag, fredag kl 09:00-12:00 
tisdag och torsdag kl 13:00-16:00. 
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6 juni infaller i år på en lördag 
Vad gäller? 

o Enligt Allmänna Bestämmelser skall arbetstagare som har fullgjort arbetstid på annandag 
pingst och då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag i 
kompensation. Nationaldagen inträffar på en lördag 2020. Arbetstagarens önskemål om 
förläggning av ledigheten tillgodoses om det är möjligt utifrån verksamhetens krav.  

Mer information kommer läggas ut på startsidan i Självservice HR/Lön. 
 
Covid19 (Corona) 
På startsidan har vi lagt ut en länk direkt till Försäkringskassan där du kan läsa mer vad som gäller 
ang karensdag och när du senast behöver skaffa ett läkarintyg. 
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