
Förrapportering frånvaro 

Syftet med förrapportering är att få med frånvaroavdrag till innevarande månadslön. 

Så att inte frånvaro blir en släpande skuld.  

Exempel på frånvaro som skall förrapporteras:

Tjänstledighet 

Föräldraledighet (ej vab) 

Havandeskapspenning 

Studieledighet 

Semester under sjukledighet

____________________________________________________ 

Förrapportera generellt sett inte vanlig semesterfrånvaro! 

Man kan bli sjuk under sin semester och tidtypen sjuk behöver skickas till lön istället för 

semester.   

*Ansvaret ligger hos respektive verksamhet att göra så att sjukfrånvaron längre än 2 veckor 

ska dras innevarande så fort som möjligt. Kontakta PA eller systemförvaltare medvind ifall du 
behöver assistans!

OBS! 

När ni förrapporterar bocka ALLTID i Skicka även första månaden!
Den har funktionen att ta med första månaden också, ifall registreringen av frånvaro gjordes 

efter förra månadens attest-bryt datum.  

Nedan hittar du mer detaljerad exempel på hur man ska använda förrapportering: 



Förrapportering frånvaro 

Syftet med förrapportering är att få med frånvaroavdrag till innevarande månadslön.  

Då Medvind har attestbryt runt den 10:e varje månad, så innebär det att innevarande 

frånvaro som registreras efter den 10:e måste tas med nästkommande månad.  

Är det så att när du registrerar sjukfrånvaro och du inte vet när medarbetaren kommer att 

vara tillbaks så låt bli att förrapportera för att låta frånvaron komma med nästkommande 

månad istället. Blir sjukfrånvaron långvarig så ska man efteråt se till att avdraget dras 

innevarande snarast möjligt.  

Hur gör man då i praktiken när man förrapporterar och vad ska man tänka på? 

Exempel1:  

Dagens datum är 8:e mars (dvs innan den 10:e) och du registrerar en frånvaro.  

Bocka i Ja på Förrapporteringen. Då kommer frånvaroorsaken att tas med till marslönen. 

Skulle frånvaron innehållit både mars och april datum så kommer systemet att per auto 

också i april ta med frånvaron innehållande aprildatum till aprillönen.  

Uppdatering! 

Bocka alltid med Skicka även första månaden i alla exemplen. För att minimera risken 

att inte få med frånvaron till lön.  



Exempel2:  

Dagens datum är 20:e mars (dvs efter den 10:e) och du registrerar en marsfrånvaro (vilket 

inte är möjligt att få med frånvaron i innevarande lön). Då är det viktig att tänka på att välja 

Ja på Förrapporteringen + bocka i Skicka även första månaden. 

- Vad systemet gör då är att den 10:e april så tas marsfrånvaron med till aprillönen!

Exempel3:  

Dagens datum är 27:e mars (dvs efter den 10:e) och du registrerar en VAB som har datum 

från mars-april (vilket inte är möjligt att få med frånvaron i innevarande lön). Då är det 

viktig att tänka på att välja Ja på Förrapporteringen + bocka i Skicka även första månaden. 

- Vad systemet gör då är att den 10:e april så tas både mars & april frånvaron till marslönen.



Kontenta:  

När du registrerar frånvaro är det viktig att tänka på när du gör det! 

Är det innan den attestbryt bocka i Ja på förrapporteringen. 

Är det efter den attestbryt bocka i Ja på förrapporteringen + Skicka även första 

månaden.  

Anmärkning:  

Gäller det planerade längre frånvaro ex Tjänsteledighet eller studieledighet så förrapporterar 

man som i exempel1, då man förväntas att vid tidpunkten för registrering görs i god tid.  

OBS!
Var uppmärksam om du ändrar from eller tom datum som redan är överfört till innevarande 

månadslön.  

Exempel: 

Dagens datum är 150521, d v s efter attestdatum som var 150510. 

Ovanstående sjukfrånvaro (se bild A) är förrapporterad innan attest, dvs det innebär att maj- 

tiden (fram till 17/5) redan har blivit överfört till maj-lönen för bearbetning.  

Bild A: 

Går du nu (150521)och ändrar from datumet på samma rad till t.o.m 150630. Så kommer 

systemet endast i juni attestbryt 10/6 att ta med juni-tiden. Då systemet ser maj månaden 

redan som överfört! 

Gör så här istället:  

Alt1:  

Lägg en NY sjukdomsrad från 2015-05-18 till 2015-06-30 som förrapporterad + skicka även 

första månaden (se bild B). Resultatet blir då att i juni attestbryt så kommer resterande maj-

tiden att tas med (i o m bocken skicka även första månaden) + juni-tiden som kommer att 

dras innevarande månad.  

Uppdatering! 

Bocka alltid med Skicka även första månaden i alla exemplen. För att minimera risken 

att inte få med frånvaron till lön.  



Bild B. 

Alt2: 

Förläng befintlig sjukdomsrad till 150630 och kontakta PA att resterande maj-tiden behöver 

läggas in manuellt avdrag i lön (P). I o m raden redan är förrapporterad sen tidigare så 

kommer juni-tiden att tas med innevarande till junilönen också.  

Kontroller görs, men viktig att ni vet vad som händer! 




