
Informationsutskick WinLas och LAS-hantering förändringar 2018-01-01 

 

Efter årsskiftet så kommer följande förändringar att göras i IT-verktyget WinLas: 

• Ändrad beräkning av antal dagar för kvalificering till företrädesrätt samt konvertering 

• Ändrade formuleringar i brevmallar 

• Ändrad hantering av rapporten All LAS-personal 

Stadsledningskontoret informerade under Arbetsrättslig Aktualitetsdag om förändringar som 

kommer att gälla från 2018-01-01. Utifrån detta så sker det förändringar i inställningarna för WinLas 

men även i hanteringen av rapporter.  

Ändrad beräkning av antal dagar  

Företrädesrätt och konvertering baseras på arbetad tid i antal månader och år. Idag räknas 360 dagar 

som 12 månader i WinLas men efter årsskiftet så kommer det att variera beroende på om 

anställningen varit sammanhängande eller inte. Vid sammanhängande anställning räknas 12 

månader som 365 dagar och vid icke sammanhängande anställning kommer det att räknas som 360 

dagar.  Se bilaga för den nya hjälptexten i WinLas där dagar och år specificeras utifrån företrädesrätt 

samt konverteringsreglerna. 

 

Ändrade formuleringar i brevmallar samt förändring av hantering av rapporter 

Företrädesrätt till återanställning kan inte göras gällande innan arbetstagaren har anmält anspråk på 

företrädesrätt hos arbetsgivaren. Detta innebär alltså att medarbetaren inte har företrädesrätt från 

det att besked lämnats till arbetstagaren som var gällande hantering tidigare. Intraservice uppdaterar 

varselbreven samt ”Anmälan om anspråk på företrädesrätt” i WinLas för att förtydliga detta men det 

innebär också att ni som användare måste bocka för filteregenskapen ”begärt företräde” när ni tar ut 

rapporten ”All LAS-personal” för att endast få med de som har företrädesrätt.  

 

Informationstexterna på Personalingången under Chef/ LAS och AB kommer att uppdateras av 

Stadsledningskontoret till 2018-01-02 för att innehålla korrekt information utifrån dessa 

förändringar.  

För mer info om detta se meddelande nr 4/2017 från arbetsrätt och förhandling, Område HR, 

Stadsledningskontoret som skickats ut till HR-cheferna.  

 

 

 

 

 



Bilaga 1 

Ny hjälptext i WinLas från 2018-01-01 

 

 

Historisk tid       All anställningstid hos arbetsgivaren, oavsett typ av anställning, beräknat t.o.m. 

Inkl. allt              angivet datum. Värdet har erhållits från lönesystemet eller har beräknats manuellt. 

 

Historisk tid       Ett tillägg till beräknad anställningstid. Ex. Om det saknas 40 dagar i tabellen med  

Tillägg                 anställningar kan dessa dagar läggas in här. Datumet har ingen betydelse i detta fall. 

 

Anställningstid   All anställningstid hos arbetsgivaren, oavsett typ av anställning, beräknat t.o.m.               

                            angivet datum = Turordningstid. Om Historisk tid inkl. allt är angiven består  

                            anställningstiden av detta värde + det som har tillkommit därefter. 

 

LAS-tid             Kvalificeringstid för företrädesrätt till återanställning  

                             - mer än 12 månader (360 dagar) på 3 år (ej sammanhängande anställningar) 

       - mer än 12 månader (365 dagar) på 3 år (sammanhängande anställning) * 

 

VIK-tid             Kvalificeringstid för konvertering av vikariat till en tillsvidareanställning 

                             - mer än 2 år (720 dagar) på 5 år (ej sammanhängande anställningar) 

            - mer än 2 år (730 dagar) på 5 år (sammanhängande anställning) * 

 

AVA-tid             Kvalificeringstid för konvertering av AVA till en tillsvidareanställning 

             - mer än 2 år (720 dagar) på 5 år för AVA-anställningar  

               (ej sammanhängande anställningar) 

        -mer än 2 år (730 dagar) på 5 år för AVA-anställningar 

         (sammanhängande anställning) * 

 

                             eller 

 

                             - mer än 2 år (720 dagar) i en kedja av tidsbegränsade anställningar såsom AVA, 

         VIK och säsong (ej sammanhängande anställningar) 

        -mer än 2 år (730 dagar) i en kedja av tidsbegränsande anställning såsom AVA, 

         VIK och säsong (sammanhängande anställningar) * 

                              All AVA-tid summeras, även AVA-tid som är äldre än 5 år under förutsättning att 

det gått högst 6 månader mellan tidsbegränsade anställningar enligt § 5 LAS. Regeln gäller from 

        160501. 

                               

 

V+A-tid             Kvalificeringstid för konvertering av VIK + AVA till en tillsvidareanställning 

             - mer än 3 år (1080 dagar) på 5 år för VIK + AVA-anställningar (ej  

           sammanhängande anställningar) 

        -mer än 3 år (1095 dagar) på 5 år för VIK + AVA-anställningar (sammanhängande 

         anställningar) * 

 

 

 

 

*Vid skottår tillkommer ytterligare en dag vid sammanhängande anställning, dvs 366, 731 och 1096 

dagar. 

 

 



 

 


