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Sjä lvservice HR/Lö n
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RAPPORTERINGSYTORNA

I år har man gjort
rapporteringsytorna i
menyerna luftigare och
dämpat färgerna lite genom
att ersätta de blå bårderna
med olika nyanser av grått
som avdelare.

Övriga uppgifter har flyttats
från att ligga på en rad till en
bock lista.
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NYTT I KOSTNADSKONTROLLEN
Nu har vi fått fler funktioner som ska förenkla det löpande arbetet med Kostnadskontrollen.
 Signal att kostnadskontrollen godkänts när du klickat på Godkänn
 Datum när kostnadskontrollen godkändes senast står bredvid Godkänn
 Knapp för att komma till medarbetarens lönespec har lagts till, bra för att t ex kontrollera
löneskulder och varför de uppstått

 Snabbsummering i Excel av rapporterna för Kostnadskontrollen och Uppföljning kontering

Genom att markera flera belopp i en
kolumn så summeras de ihop längst
ner i rapporten.
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NYTT I FRÅNVARO
Beslutslistan Frånvaro har fått en kolumn som heter 1:a Sjdag.
När en medarbetare blir sjuk längre än 14 dagar eller har ett TV i Datum Tom så visas första
sjukdagens datum i rutan, detta datum är det som anmäls till Försäkringskassan.

Om sjukfrånvaron avslutas före dag 15 så försvinner datumet i kolumnen eftersom posten inte ska
anmälas till Försäkringskassan.
Rapportering av frånvaro äldre än 3 månader har fått en varningssignal och här behöver Lön justera
medarbetarens arbetstid och ev. utbetalda rörliga tillägg (OB-ers) ska dras tillbaka.

Du behöver lägga ett ärende till SOLTAK Kundservice Lön för att posten ska åtgärdas.
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NYTT I INRIKES RESOR/KM-ERS/UTLÄGG
I delen Tillägg har en rad lagts till Beskrivning.
Här kan en medarbetare till exempel
skriva vilken parkeringsplats olika
kvitton tillhör om hen begär ersättning
för flera utlägg i samma resa.

Chef eller administratör kan dessutom
ladda upp bilagor (tex kvitton) i resan.
Glöm inte att spara.

Alla resor får ett reseräkningsnummer som är
unikt för varje resa.
Detta gör det lättare att hålla koll på de olika
resorna när du t ex tar ut rapporten Utlägg
reseräkningar.
När du sparar originalkvittot kan du skriva dit
Reseräkningsnumret för att snabba kunna hitta
rätt kvitto till rätt reseräkning.
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Beslutslistan för Inrikes resor/KM-ers/Utlägg har justerats så att medarbetarna kommer upp i
bokstavsordning från A till Ö och att resorna är sorterade med den senaste överst.

En rapport Utlägg reseräkningar har lagts till för att underlätta kontroll av inlämnade kvitton.
Till exempel när du ska jämföra inrapporterat belopp i Självservice HR/Lön mot det som står på
kvittot.

Genom att Exportera rapporten till Excel kan du bearbeta rapporten där.
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ÄNDRADE REGLER FÖR SKATTEAVDRAG
För anställningar som avslutas räknas numera sista ordinarie utbetalningen som den sista inom
anställningen och beskattas enligt tabell.
Månaden efter avslutad anställning ska de poster som betalas ut beskattas med 30% eftersom
Skatteverket inte anser att kommunen längre är huvudarbetsgivare.

Så här säger Skatteverket:
Om det görs ytterligare utbetalningar efter att den sista ordinarie lönen har betalats ut så ska
skatteavdrag göras med 30%.
Det kan vara semesterdagar, övertid, semesterersättning osv som betalas ut efter den sista ordinarie
månadslönen betalas ut.
Om det blir för lite skatt på skatt beror alltid på vad en person tjänar eftersom skattesatsen är
progressiv. Som alltid om man riskerar att skatteavdraget inte räcker till så bör den enskilde ansöka
om skattejämkning.
Om/när en person får en ny anställning kan det i så fall vara lämpligt att göra ansökan för den nya
anställningen och ett jämkningsbeslut lämnas till den nya arbetsgivaren.

INSTÄLLNINGAR
Genom att bocka i Sökning på
underliggande enhet så ligger det du
markerat i Organisation kvar som
förvalt även om du byter företag.

