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Logga in

• Adressen till medarbetarwebben är: https://mv.nacka.se

Medvindshemsida i Nacka är www.nacka.se/medvind

Ny användare

Du kan registrera dig som Ny användare när följande kriterier har uppfyllts: 

-Användarkonto till Nackas nätverk skapats.

-Placering i Medvind arbetstid skapats, samt registrerad arbetstidsregel.
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Välj Period

• Klicka på ”Period-knappen” för att få upp listan på alla begränsningsperioder. 

(Obs!  klicka inte på pilarna      eller på kalenderknappen      , om det inte är så att du 

vill se egna datumperioder).

• Välj den begränsningsperiod som du vill ska visas och tryck OK.
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Välj Planering

• Är du placerad i flera planeringar kan du klicka på ”Planeringsknappen” . Där kan du 

välja och se alla dina planeringar. 

• Oavsett i vilken planering du har valt så kan du se alla dina arbetstider under dagen i 

schemat. 

Den planering du inte har valt och som innehåller arbetstider under dagen visas i 

dagplaneringen under gult text. 
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Visning

• Väljer du Rapportering, Arbetstid visas dina personliga arbetstider för perioden.

• Väljer du Översikt, Planering visas medarbetarnas arbetstider som är placerad i 

det aktuella planering och period. 
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Lägg in tider/ta bort tider

• För att lägga in tid dubbelklickar du på en dag. Viktigt att du är i rätt enhet/planering!

• Registrera tiden, välj rätt Typ av tid och Spara!

• Vill du kopiera samma tider från en dag till en annan. Markera dagen med tider och 

klicka på Redigera och välj Kopiera. 
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• Markera den dagen du vill kopiera tiden till och välj Klistra in.

• Vill du ta bort tiden för en dag kan du markera den aktuella dagen och välj att Ta 

bort.  

• Du kan också välja att använda tangentbordetsknappar för samma ändamål

Ctrl+X, Ctrl+C,  Ctrl+V och DEL.
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Ledighetsansökan

• Klicka på fliken Ledighetsansökan och knappen Ny.

• Fyll in ledighetsansökan och tryck Spara!

OBS! Gäller det barnomsorg fyll i barnets personnummer (6 tecken ååmmdd).

• Resultat:
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Klarmarkera

• Klicka på Klarmarkera och välj Klarmarkera.

• Klicka på kalenderknappen och välj t.o.m när du vill klarmarkera.

• Klarmarkerad får då färgen blått i schemat.

Exempel:
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Inställningar
• Under knappen Visa kan du välja olika visningstyper i schemat. Välj de visningstyper som 

passar dig. 

• Visa Graf visar resursbehovet i aktuell planering och dag. 

• Klickar du på knappen Visa personer så listas alla personer som har arbetstider den dagen.
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Support

• När du är i behov av support, vänd dig till din närmaste chef/chefsstöd. 

• Behöver du ett nytt lösenord. 

Kontakta servicecenter@nacka.se

Tel: 9250, val 1.
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