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Månadsbrev december  
Medarbetare 
Viktigt att rapportera in avvikelser i tid! 
Ta för vana att alltid rapportera dina avvikelser löpande under månaden. 
Det är viktigt att du rapporterar 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 så att rätt uppgifter redovisas till Skatteverket. 
 
Du kan efter varje natt se din lönespecifikation växa fram via Självservice HR/Lön eller i P 
Mobile. Det du ser på lönespecifikationen är de poster du rapporterat in och din chef attesterat. 
 
P-Mobile 
Som medarbetare kan du enkelt se och rapportera i din smartphone. 
Du laddar ner en webbsida som du sparar ner som en ikon på din telefon. 
 
Kontakta gärna Service Desk via telefon 0771-180810 så skickar vi dig en länk till P Mobile 
och lotsar dig vidare så du kommer igång! 
 
Det finns även en instruktion på Självservice HR/Lön kring hur du kommer igång! 
 
När du lägger ärende till SOLTAK, tänk på att gå in via servicedeskportalen 
 
SOLTAK´s rekommendation är att man via Självservice HR/Lön eller på SOLTAK´s hemsida 
går direkt via länken till Service desk 
Fördelen med detta är att här får man som medarbetare en överblick över sina ärenden. 
 
Så här lägger du ärende via Självservice HR/Lön 

 
 
Klicka på länken Servicedesk Portal 
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Ange ditt aa-konto och Lösenord samma som du använder när du loggar på i nätverket. 

• När man lägger ett ärende till SOLTAK så får man alltid en bekräftelse tillbaka i 
sin mejl och ett ärendenummer. 

• För att följa ärendet så loggar man in på servicedesk.soltakab.se, där kan du se ärendet 
och hur det ändrar status 

Registrerat 
Pågår 
Inväntar svar från anmälaren 
Klart för stängning 

 
 
Nordea – tar inte längre emot blanketter (gäller Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund) 
Nordea kommer från 2019-12-17 inte längre ta emot blanketter när du anmäler ett konto för 
insättning av lön eller vill ändra ditt befintliga konto för insättning av lön. 
De kommer endast ta emot informationen digitalt du når länken via Självservice HR/Lön. 
 
Nya orsak för dig som är månadsavlönad med föräldraledighet och är inne och jobbar extra 
på timmar (gäller Kungälv, Lilla Edet och Stenungsund) 
Från 191201 finns nu ny orsak som skall användas, se mer information på Självservice HR/Lön. 
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