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Till Januarilönen 

Ta fram personsammanställning – Bevakning anställd tom <0101 
I denna rapport visas de medarbetare med tidsbegränsade anställningar som har ett 
gammalt bevakningsdatum.  

Dessa måste förlängas om de fortfarande är anställda så att uppgifterna blir rätt vid 
semesteromställningen. 

• Klicka på rapporter  

• Välj Personsammanställning  

• Välj Bevakning anställd tom <0101 
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När du klickat på Personsammanställning till vänster öppnar sig de valbara rapporterna till 
höger, se bild ovan. 

Fyll i enligt bild nedan: 

 

I fältet orgnivå väljer du via pilens markering din gren i trädet och därefter KÖR 

 

I rapporten ser du vilka medarbetare som har anställning till och med 2020-12-31. Förläng 
eller avsluta anställningarna före januari månads lönekörning. 

 

Ta fram rapport Minus i kvarstående semesterdagar 
Om du har medarbetare som har minus i semesteruttag måste en rättelse skickas in till 

Intraservice lön senast 11 januari för justering till tjänstledighet eller obetald semester. 

I denna rapport får du fram de medarbetare som har tagit ut för många betalda 

semesterdagar och därför har minus i kolumnen Kvarst bet semdgr.  

Tänk på att medarbetare kan ha en annan semesterfaktor än 1.0. Exempelvis en 

medarbetare som arbetar 4 dagar/veckan har semesterfaktor 1.25 och kan därför ha minus 

1.24 i Kvarst bet semdgr utan åtgärd. 
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• Klicka på rapporter  

• Välj Semester  

 

  
För att sortera fram de som eventuellt har minus i kvarstående semesterdagar dubbelklickar 

man på rubriken Kvarst bet semdgr. 

  

Till februarilönen (nu är semesteromställningen gjord) 
Kontrollera att all uttagen semester för 2020 är inlagd i Personec. Om inte, skicka in en 

rättelse för justering senast den 5 februari. 

 

 



Personec – inför semesteromställning 
      

2021-01-05 Tänk på miljön innan du skriver ut! Sida 4 av 6 

 

Ta fram personsammanställning – Sparade dagar över 30 

Denna rapport visar vilka som har kvarstående semesterdagar från föregående år som 

överstiger 30 dagar. Klicka på rapporter  

• Välj Personsammanställning  

• Välj Sparade semesterdagar över 30 

 

 

 

I fältet orgnivå väljer du via pilens markering din gren i trädet och därefter KÖR 
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Rapporten visar de medarbetare som har mer än 30 sparade dagar. Överskjutande dagar 

betalas ut kontant på februarilönen. 

Ta fram Personsammanställning – Semestertimmar över 180 
Denna rapport visar medarbetare som har mer än 180 semestertimmar vid årsskiftet. 

• Klicka på rapporter  

• Välj Personsammanställning  

• Välj Semestertimmar över 180 

 

 

 

I fältet orgnivå väljer du via pilens markering din gren i trädet och därefter KÖR 
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För kontant utbetalning av överskjutande timmar, skicka in ärende till Intraservice lön senast 

5 februari 2021. 

Ta fram rapport Kvarstående semesterdagar med garanti 
Medarbetare som har en lägre lön än 21 127 kronor får ett semesterlönetillägg utbetalt för de 

semesterdagar (upp till semesterlagens 25 dagar) som går över till sparade dagar 2021. 

Om medarbetaren exempelvis tagit ut endast 15 av 25 dagar blir de 10 resterande dagarna 

utbetalade med semesterlönetillägget.  

Det är därför viktigt att kontrollera att det stämmer genom att säkerställa att all semester är 

inlagd i Personec. Om inte, skicka in en rättelse för justering senast den 5 februari 2021.  

• Klicka på Lönetransaktioner  

• Välj Organisation 

 

 

 

 

 

 
 


