
 

  

Soltak AB 

Anställda i personalpool – 
Bilaga D 

 
Självservice HR/Lön 



 

2 
Uppdaterad senast: 2019-02-11 
 

Hantering av anställda i Personalpool som lyder under Bilaga D  
  

För anställda i personalpool registreras bokningar i Time Care Pool och chef attesterar tiderna i 
Självservice HR/Lön funktion Attest Time Care Pool. Dessa hamnar sedan automatiskt i Självservice 
HR/Lön tidutvärdering. 

För tid utöver den för heltid fastställda totala arbetstiden inom beräkningsperioden ska ersättning 
utges med 200 % av lönen per timme. För deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den 
fastställda arbetstiden för beräkningsperioden (fyllnadstidsarbete), ska fyllnadslön för detta (120% av 
lönen per timme) utges enligt AB § 20 mom. 4 för arbete upp till den för heltid fastställda totala 
arbetstiden inom beräkningsperioden. 

Nu kan chef/administratör rapportera in den tid som överstiger begränsningsperiodens saldo och 
denna tid utvärderas även i tidutvärderingen. 

  

Rapportering av ersättning för tid över den fastställda heltiden  
  
Gå till rapportering – Avvikande tjänstgöring  

Välj person och tryck ny post 

Välj orsak Bil D Tid utöver heltid. 
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Posten kommer att lägga sig under avvikande tjänstgöring  

 

I tidutvärderingen kan chef/administratör och medarbetare se den inlagda tiden under rubriken SCH 
TILL 

 

När posten är beviljad så kommer den synas på lönespecifikationen med orsaken Tillägg schemaändr. 
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 Rapportering av ersättning för tid över den fastställda deltiden – upp till heltid under 
begränsningsperioden 

 Gå till rapportering – Avvikande tjänstgöring  

Välj person och tryck ny post 

Välj orsak Fyllnad i pengar 

 

Posten kommer att lägga sig under avvikande tjänstgöring som Fyllnad i pengar 

  

I tidutvärderingen kan chef/administratör och medarbetare se den inlagda tiden under rubriken FYLL

 

När posten är beviljad så kommer den synas på lönespecifikationen med orsaken Fyllnadslön 
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 Tänk på att:  

Först efter begränsningsperioden slut kan ni rapportera in den överskjutande tiden. 

Välj en ledig tid utifrån tidutvärderingen som ni kan rapportera in ersättningen enligt Bilaga D.  
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