
 

  
 

 

    

 
 

Rutin kring förskjuten arbetstid 

Görs på enheten 

- Ändra arbetstiden i Medvind till den tiden de gör. Lägg ej in mertid/övertid 

- Fyll i blanketten förskjuten arbetstid (var noga med rätt tillsägelsedatum) 

- Skicka in blanketten till löneadministratör 

 

Görs på löneenheten 

Anställningar enligt Allmänna bestämmelser (AB) 

- Kontrollera så arbetstiden är ändrad i medvind 

- Utvärdera underlaget förskjuten arbetstid 

 

Vid förskjuten arbetstid (tillsagd minst dagen innan) 

Heltid: Lägg in lönearter förskjutningstillägg direkt i HRplus. 

Deltid: Vid mertid ändra och styr in rätt tidtyp i medvind (fyllnad, enkel, kval) för aktuell tid, 

samt lägg in lönearter för förskjutningstillägg direkt i HRplus. 

 

Vid tillsägelse samma dag 

Vid tillsägelse samma dag om ändring av arbetstid gäller övertidsreglerna.  

Inget förskjutningstillägg utges. Justering av arbetstiden måste göras i medvind. Ändra och 

styr in till rätt tidtyp (fyllnad, enkel, kval) för aktuell tid. Kompa bort den tid som inte 

sammanfaller och lägg in den direkt i HRplus med löneart 423.  

Ex: Ordinarie arbetstid 7-16 (60 min rast). Blir tillsagd att arbeta 14-21.  

Kompa bort tiden 7-14=6 tim med löneart 423 i HRplus. 

OBS!  

Om det inte finns tillräckligt med komptid tänk på att lägga övertiden till kompbank så minus 

ej uppstår. 
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Årsarbetstid (ÅTD) 

Kontrollera så arbetstiden är ändrad i Medvind. Utvärdera underlaget förskjuten arbetstid. 

 

Vid förskjuten arbetstid  

 

Heltid 

Lägg in lönearter förskjutningstillägg direkt i HRplus. Om passet är kortare eller längre än 

ordinarie pass justera timacken i Medvind under fliken ”Ackumulatorer”. 

 

Ex: Ordinarie pass är 8 timmar, får ändrad tid till 6 timmar. Justera timacken med +2 tim 

 

 

Ex: Ordinarie pass är 6 timmar, får ändrad tid till 8 timmar. Justera timacken med -2 tim 

 

Deltid  

Om passet är längre än ordinarie pass ändra och styr in rätt tidtyp i Medvind (fyllnad, enkel, 

kval) för aktuell tid, samt lägg in lönearter för förskjutningstillägg direkt i HRplus.  

Ingen justering av acken. 

 

Om passet är kortare än ordinarie pass justera timacken i medvind under fliken 

”Ackumulatorer”.  

 

Ex: Ordinarie pass är 8 timmar, får ändrad tid till 6 timmar. Justera timacken med +2 tim 
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Vid tillsägelse samma dag 

 

Vid tillsägelse samma dag om ändring av arbetstid gäller övertidsreglerna. Inget 

förskjutningstillägg utges. Justering av arbetstiden måste göras i medvind. Ändra och styr in 

rätt tidtyp (fyllnad, enkel, kval) för aktuell tid. 

 

  

 


