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Introduktion Ledighetsansökan för Admin 
 

Uppdatera Användarroll Anställda 

Egenrapporteringsrollen måste uppdateras för de personer som skall kunna 
ansöka om ledighet. De roller som berörs skall uppdateras med nedanstående två 
val, alla personer som är knutna till användarrollen har nu möjlighet att 
Ledighetsansöka.  
 
Om det är några som inte skall ha Ledighetsansökan måste användarrollen 
kopieras och sparas med ett nytt namn som då skall läggas in på den minsta 
gruppen (troligtvis de som då inte skall ha ansökan).  
 

På Hem           
 

På Min Sida     
 

Uppdatera Användarroll Chef 

För samtliga arbetsledare och chefer som skall ha tillgång till underställs personals 
ledighetsansökningar skall behörigheten läggas till på användarrollen.  
 
På Min Personal är det nedanstående fält. Chefen har då rätt att administrera 
ansökan för de personer hen har behörighet till.  
 

 
 
Motsvarande behörighetsfält finns även för Admin.  
 
Om ni vill få upp Ledighetsansökan i Admin fliken, skall behörigheten även 
uppdateras där.  
 

Notera: Är ni inloggade som administratör med reserverad standardbehörighet 
kommer ni att se alla ledighetsansökningar. Vill ni inte se dessa kan Ni kan ta en 
kopia på användarrollen och ta bort ledighetsansökan.  
 
Observera Vid en versionsuppdatering är det enbart de reserverade 
standardbehörigheterna som uppdateras, ta därför för vana att alltid kontrollera 
era behörigheter efter en versionsuppdatering.   
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Om det finns chefer med underställd personal på flera avdelningar kan det vara en 
fördel att gruppera på Avdelning.  
 
Via fältväljaren (snabbmeny på rubrikraden) tar ni fram fältet Avdelning och väljer 
gruppera. Därefter grupperar ni på fältet Status. Avdelning kan därefter döljas om 
ni önskar, resultatet blir då som nedan.  
 

 
 

Min Personal Planering  

Ledighetsansökningar presenteras även i Planering.  
 

 
 
 
Notera att Planering måste läggas till i användarrollen för att presenteras.  
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Notifiering av Ledighetsansökan via mail 

Om den anställde skall ha möjlighet att skicka en Ledighetsansökan via mail 

måste mailserver vara konfigurerad, görs under Admin, systemunderhåll, 

Inställningar och fliken Meddelande.  

En mailadress måste vara inlagd på personkortet på samtliga anställda samt 

chefer (de som skall kunna notifieras).  

 

Är mailserver konfigurerad kommer Meddelande presenteras för den anställde vid 

en ansökan. 

 

Observera Att de personer som skall få e-postmeddelandet måste markeras för 

varje ansökan.   

 

 


