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Rapportera Frånvaro 
 
När man har loggat in hamnar man på Startsidan för medarbetare. Välj Självservice  
För att registrera frånvaro, välj ”Lägg till ny aktivitet”.   
 

 
 
 
Välj Frånvaro. 

 
 

I rullistan väljs den frånvaroorsak som ska registreras. För registrering av de olika orsakerna se 
förklaring på nästkommande sidor.  
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Frånvaroorsaker 
 
Besök mödravårdscentral – Används om besöket är nödvändigt att ske på arbetstid. Då har 
arbetstagaren rätt till ledighet vid högst 2 tillfällen. Detta gäller båda föräldrarna.  

Del av dag 

 

Vid besök av mödravårdscentral del av dag fylls Start och Slut datum i. 
 I Kl from och Kl tom fylls klockslagen i som man är frånvarande. 

Hel dag – undantagsfall 

 

Vid besök på mödravårdscentral hel dag fylls Start och Slut datum i. 

Enskild angelägenhet med lön – Används om synnerliga skäl finns.  

 

Vid enskild angelägenhet fylls Start och Slut datum i. 

Facklig utan lön heldag – Används vid facklig ledighet om det avser med* eller utan lön. 

 
Vid facklig utan lön heldag fylls Start och Slut datum i.  

*Om det avser facklig ledighet med lön ändras detta på Löneservice efter beslut från Personalavdelningen.  
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Facklig utan lön tim – Används vid facklig ledighet del av dag. 

 
Vid facklig utan lön tim fylls Start och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls klockslagen i som 
man är frånvarande.  

 

Flexledig – Används vid flexledig heldag, gäller ej Staffanstorps kommun. 

 
Vid flexledig fylls Start och Slut datum i.  
OBS -  avser det del av dag registreras det i Flexsystemet vid in eller ut stämpling.  

 

Föräldraledig barns födelse – Används vid ledighet för nyfött barn.  

Vid 
Föräldraledig barns födelse fylls Start och Slut datum i. I rullistan vid Barn väljs det barn man ska 
vara hemma för. Registrering av barn görs under Mina uppgifter – Barn. Vet man inte exakt 
datum för barns födsel kan beräkningsdatum registreras.  

 

Föräldraledig barns födelse ensam – Används vid ensam vårdnad. 

Fylls i på samma sätt som Föräldraledighet barns födelse, se ovan. 
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Föräldraledig max 25% - Används vid nedsättning för arbetstagare som har barn upp till 12 
års ålder. OBS, anställda i Kävlinge kommun ska ändra till Tjänstledighet utan lön när barnet 
är mellan 8-12 år.  

 
Vid föräldraledig max 25% fylls Start datum och Slut datum i. I rullistan vid Barn väljs det barn 
man ska vara hemma för. I rutan Omfattning, fylls det i hur många procent som nedsättningen 
avser. Tex. 25.  

  

Föräldrapenning ej semesterlönegrundande – Används vid enstaka dagar av 
föräldraledighet. 

 
Vid föräldrapenning ej semlg fylls Start och Slut datum i. I rullistan vid Barn väljs det barn man är 
hemma för. 

 

Graviditetspenning – Används endast vid beslut från Försäkringskassan. 

Vid graviditetspenning fylls Start och Slut datum i.  
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Kommun uppdrag timavdrag – Används vid politiskt uppdrag del av dag. 

Vid kommun uppdrag del av dag fylls Start och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls 
klockslagen i som man är frånvarande.  

 

Kommun uppdrag utan lön – Används vid politiskt uppdrag hel dag. 

Vid kommun uppdrag fylls Start och Slut datum i.  

 

Kompledig – Används vid ledighet av inarbetad tid hel eller del av dag.  

Heldag 

 

 

Vid kompledig heldag fylls Start och Slut datum i. 

Del av dag 

 

Vid kompledig del av dag fylls Start och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls klockslagen i 
som man är frånvarande.  
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Kurs/Konferens heldag – Används vid kurs/konferens som arbetsgivaren betalar. 

  
Vid kurs/konferens fylls Start och Slut datum i.  

 

Närståendevård – Används endast vid beslut från Försäkringskassan. 
 

Hel  
Vid närståendevård hel dag fylls Start och Slut datum i. 
 
Partiell, en period

 
Vid partiell närståendevård fylls Start och Slut datum i. Avser det en period fylls det i hur många 
procent som nedsättningen avser. Tex. 50 i Omfattning.   

Del av en dag

 

Vid närståendevård del av dag fylls Start och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls klockslagen 
i som man är frånvarande.     
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Semester betald – Används vid betalda semesterdagar.  

Vid semester betald fylls Start och Slut datum i.  

 

Semester obetald – Används för arbetstagare som inte tjänar in 25 betalda semesterdagar.  

Vid semester obetald fylls Start och Slut datum i. 

 

Semester timmar – Används vid semester del av dag.  
Arbetstagare med semesterrätt på mer än 25 semesterdagar, alternativt mer än 25 sparade 
semesterdagar har möjlighet att ta ut semester i timmar. Dock måste man arbeta del av 
arbetspasset. 

Vid semester timmar fylls Start och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls klockslagen i som 
man är frånvarande.  
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Sjukdom – Används vid sjukdom hel eller del av dag. 
 
Heldag

Vid sjukdom heldag fylls Start och Slut datum i.  

Del av dag 

Vid sjukdom del av dag fylls Start och Slut datum i. I Kl from fylls det klockslag i som man gick 
hem. Kl tom ska inte fyllas i, då Kl tom utvärderas från schema.  Fortsätter sjukfrånvaron mer 
än den dagen läggs allt i samma registrering.  
 

Exempel. Går hem kl.11.00 den 14 april och är fortsatt sjuk tom 16 april. Registrera då enligt 
följande:  

 

 

Sjukdom särskilt högriskskydd – Används endast vid beslut från Försäkringskassan.  

Fylls i på samma vis som Sjukdom, se ovan.  
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Sjukt barn/Pappa dagar – Används vid vård av sjukt barn och för de 10 dagar pappan har 
vid barns födelse.  

Hel 

  
Vid sjukt barn/pappa dagar heldag fylls Start och Slut datum i. I rullistan väljs det barn man är 
hemma för.  

Del 

 

Vid sjukt barn/pappa dagar del av dag fylls Start och Slut datum i. I Kl from fylls det klockslag i 
som man gick hem. Kl tom ska inte fyllas i, då Kl tom utvärderas från schema.  Fortsätter 
frånvaron mer än den dagen läggs allt i samma registrering (se exempel under sjuk). 
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Studieledig 0% lön ej semesterlönegrundande – Används vid studieledighet. 

Hel  

 
Vid hel studieledighet fylls Start och Slut datum i.  

Partiell

 
Vid partiell studieledighet fylls Start och Slut datum i. I rutan Omfattning, fylls det i hur många 
procent som nedsättningen avser. Tex. 50 

 

Studieledig 100% lön – Används vid betald studieledighet, gäller vid särskilda villkor från 
arbetsgivaren.  

 
Vid studieledig fylls Start och Slut datum i.  
 

  



  2020-05-11 

13 
 

Tjänstledighet utan lön tim – Används vid frånvaro del av dag. 

 
Vid tjänstledighet utan lön tim fylls Star och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls klockslagen 
i som man är frånvarande.  
 
OBS! För ferieanställda och uppehållsanställda registreras det enligt följande: 

 
Vid tjänstledighet utan lön tim fylls Startoch Slut datum i. Även Omfattning och Tim/dag ska 
fyllas i.   

 

Tjänstledighet utan lön – Används vid hel samt vid partiell ledighet.  
 
Hel

Vid tjänstledighet utan lön fylls Start och Slut datum i. 
 
Partiell

 
Vid partiell tjänstledighet utan lön fylls Start och Slut datum i. I rutan Omfattning, fylls det i hur 
många procent som nedsättningen avser. Tex. 50 
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Utbildning utan lön semesterlönegrundande – Används vid facklig utbildning hel eller 
del av dag  
 

Hel dag 

 
Vid utbildning hel dag fylls Star och Slut datum i. 
 
Del av dag 

 
Vid utbildning del av dag fylls Start  och Slut datum i. I Kl from och Kl tom fylls klockslagen i 
som man är frånvarande.  

 


