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Månadsbrev - juni 2021 
 

Vårversionen av Självservice/HR Lön  
Den 1 juni är uppgraderingen av Självservice HR/Lön klar, årets förändringar kan du läsa om här: 
Vårversionen 2021 

Telefontider midsommar 
25 juni – midsommarafton är SOLTAK stängt, men registrera ärende i SOLTAK Kundservice. 

P-Mobile 
Har du 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, eller skriv in pmobile.soltakab.se i webbläsaren på din 
telefon och spara den sidan på din hemskärm på telefonen. Där kan du se din kommande lön, registrera 
avvikelser m.m.  

Manual för Pmobile 

Beloppet på lönespecifikationen är inte samma som du får insatt på ditt bankkonto – varför? 
Om beloppet på din lönespecifikation som du ser i Självservice HR/Lön inte överensstämmer med den 
lön som utbetalats till ditt lönekonto har avdrag gjorts efter att bankfilen gått över till Nordea/Tjörns 
Sparbank från SOLTAK AB. Det kan bero på att du är fackligt ansluten eller har någon försäkring som 
dras via avdrag av löneutbetalande bank vilket minskar utbetalningen till ditt lönekonto. 
Du ska i detta fall kontakta Nordeas kundtjänst eller Tjörns Sparbank där dom kan se vad som dragits 
av. Om du har Swedbank Sparbankerna eller Nordea som löneutbetalande bank, kan du gå in på din e-
lönespecifikation på internetbanken för att få det specificerat. 
Detta förutsatt att du anmält på banken att du ska ha e-lönespecifikation. 

Gemensam rutin vid frånvaro  
Alla kommuner och bolag har nu kommit överens om gemensam hantering vid rapportering av 
frånvaro. I checklistan för medarbetare får du hjälp med rutinen för frånvaro. 

Checklista för medarbetarens ansvar i Självservice HR Lön 1.2 

Rapportbeskrivning - Medarbetarens ansvar i Självservice 1.2 
 

Förklaring av karensavdrag  
Karensavdraget är ett avdrag på din sjuklön och är 20 procent av din genomsnittliga veckosjuklön. Läs 
mer och förstå hur avdraget ser ut på din lönespecifikation här.  

http://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2021/05/Nyheter-v%C3%A5rversionen-2021-medarb.pdf
https://kundservice.soltakab.se/
http://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2019/09/P-Mobile-manual.pdf
http://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2021/05/Checklista-f%C3%B6r-medarbetarens-ansvar-i-Sj%C3%A4lvservice-HR-L%C3%B6n-1.2.pdf
http://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2021/05/Rapportbeskrivning-Medarbetarnes-ansvar-i-Sj%C3%A4lvservice-1.2.pdf
https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2021/04/Karensavdrag-1.pdf
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6 juni infaller i år på en söndag 2021  
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. Se mer 
information och regler på startsidan i Självservice HR/Lön. 

Orsaken kommer att finnas för rapportering från den 1 juni då medarbetare och chef har möjlighet att 
säkerställa att förutsättningarna för ledigheten enligt avtal är uppfyllda. 

Semester 
När semesterplaneringen är klar registrerar du din semester i Självservice HR/Lön så att chef kan 
bevilja den. Minst 20 semesterdagar läggs ut om du är anställd hela året. Du kan enkelt se hur många 
semesterdagar du har kvar genom att klicka på knappen simulera i Självservice HR/Lön under 
Saldon/översikt.  

Viktigt att rapportera in avvikelser i tid! 
Rapportera dina avvikelser löpande, senast den 3:e i månaden efter, för att få rätt lön och att inte 
hamna i en löneskuld och för att rätt uppgifter ska redovisas till Skatteverket. 
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