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Ledighetsansökan chef 

Hem  

Ledighetsansökan på Hem presenterar 
aktuell status på dina egna ansökningar 
under Mina ansökningar.  
Finns det ansökningar från underställd 
personal presenteras det som en 
information under Ansökningar.  
 
 
Så fort en ny Ledighetsansökan är 
sparad presenteras den för de som har 
behörighet enligt de inställningar ni har 
gjort. Om ni har mail konfigurerat i Tidomat Portal finns det möjlighet för den 
anställde att välja om en mailnotifiering skall skickas vid en ny ansökan.  
En ansökan kan hanteras från Min Personal och Planering.  

 

Min Personal 

Klicka på frågetecknet  för hjälptext.  
Samtliga ansökningar finns under fliken Ledighetsansökan på Min Personal alt. 
Admin Min Personal. Här visas även ansökningar med passerat datum då det är 
möjlighet att bevilja en ansökan i efterhand. Listan är sökbar och kan sorteras, 

filtreras och grupperas som ni önskar t ex klicka på   för att sortera 
stigande/fallande. 

En oläst ansökan markeras med denna symbol.  
Det går fr o m version 1.7 att markera flera ansökningar och via Snabbmenyn 
sedan välja önskat val t ex Ta emot eller Bevilja.   
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I Min Personal visas pågående ansökningar max 90 dagar bakåt i tiden. För att se 
äldre datum markeras Visa avslutade datum. Ansökningar på periodavslutade 
datum visas med kursiv text. 

  
En Ledighetsansökan kan även behandlas via Planering - Vecka 
Om Visa ledighetsansökan är i bockad visas orsakskoden i klartext istället för 
schematiden.  

 

Klicka på  (notisen) för att öppna och administrera ansökan. 
 En ansökan kan direkt beviljas/nekas utan att först tas 
emot.  
 
 
En beviljad ansökan kommer in som en framtida 
frånvaro, inget mer behöver utföras.   

För att öppna Planering Månad, Period eller Översikt markera ditt urval och 
därefter Hantera – Planering Månad/Period/Översikt 
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Översikt heldagsfrånvaro 
Ni väljer från vilket datum och hur många veckor som ni vill att listan skall 
presentera.  
 
Markeras Visa ledighetsansökningar visas även dessa i listan. Håll med 
muspekaren över frånvaron för att se orsakskoden. Klicka på ansökningssymbolen 
för att öppna och administrera ansökan. 
 

 
 
Från snabbmenyn kan bl.a. listan skrivas ut eller skickas till Excel. 
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Ni kan välja att filtrera på en kod, t ex semester. Se exemplet nedan, här visas 
enbart de som har en semesteransökan eller en beviljad semester. 
   
Skriver ni ut eller skickar listan till Excel så har ni nu Er semesterlista.  
 

 


