Behörighet i Personalwebben för chefer inom AcadeMedia
Nyanställda chefer
Du rapporterar en nyanställds chefs behörighet via Personalanmälan/Nyanställning.



Ange chefskod
Skriv i noteringsfältet ev. utökning till ytterligare kostnadsställe.

Byte av befintlig chefs kostnadsställe

Om chef ska byta kostnadsställe och bli chef för annat, rapporteras detta in via
Personalanmälan/Ändra förlänga.
 Ange nytt kostnadsställe.
 Skriv i noteringsfältet om det ska ske ev. utökning till ytterligare kostnadsställe samt
vilka kostnadsställen chef inte längre ska ha behörighet till.
Se ex i bilaga, sid 3.

Behörigheter ska alltid skickas via en personalanmälan. Om flera ändringar ska göra för
samma chef, kan nedanstående blankett användas.

Borttag/förändring gäller chef:
Namn

Personnummer

Befattningsbenämning

Företag

Datum när ändring/borttag av behörighet ska börja gälla

Förändring av behörighet
Ange chefsnivå
Verksamhetschef/Regionchef (Chefskod 2)
Platschef/Rektor/Förskolechef/Avdelningschef (Chefskod 3)
Biträdande chef (Chefskod 4)
Chef ska registreras på kostnadsställe
Chef ska även ha behörighet till kostnadsställe

Om det finns chefer på ovanstående kostnadsställe, ser de varandras löner.

Borttag av behörighet
Chefs nuvarande behörighet på följande kostnadsställe/-ställen ska tas bort

Ovanstående chef, ska inte längre vara chef och chefskod ska tas bort
Anledning till förändring
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AcadeMedias policy för behörighetshantering i Personalwebben
En grundförutsättning kring behörighetsstrukturen i Personalwebben är att en chef är
kopplad till ett kostnadsställe och därmed får tillgång till dess medarbetare. Man kan alltså
inte få behörighet kopplad till enskilda medarbetare.
För att få tillgång till kostnadsstället måste det även registreras en chefskod enligt nedan:
Verksamhetschef/regionchef
Chefskod 2 (inloggning roll: chefam/chefvux)
Platschef/rektor/förskolechef/avdelningschef Chefskod 3 (inloggning roll: chefam/chefvux)
Biträdande chef
Chefskod 4 (inloggning roll: bitram)
Detta innebär att Platschef/rektor/förskolechef/avdelningschef (chefskod 3) ska registreras
på samma kostnadsställe som sina medarbetare. Då får chefen automatiskt behörighet till
rätt medarbetare. Förvaltningen av behörigheter kommer då fungera även när en chef slutar
och ersätts med annan chef. Hen läggs då på samma kostnadsställe och ser automatiskt
sina medarbetare.
Flera kostnadsställen
För att få tillgång till flera kostnadsställen och dess medarbetare måste behörigheterna
utökas. Behörigheten kopplas från det kostnadsställe chefen själv är registrerad på, till det/de
kst som chefen eventuellt också ska ha tillgång till.
Flera chefer på samma kostnadsställe
Det ska enbart registreras en chef (med chefskod 2 eller 3) per kostnadsställe, om flera
chefer läggs på samma kostnadsställe ser de nämligen se varandras löner. Däremot kan
man använda chefskoden för biträdande chef (chefskod 4), om det ska finnas en biträdande
chef på samma kostnadsställe. Den biträdande chefen ser då inte den högre chefens
löneuppgifter, men ser alla medarbetare.
Attestdelegering
Alla chefer ska se alla nedåt i sin organisation och därmed kunna ta över attestansvaret om
underställd chef inte har möjlighet. Denna struktur är även viktigt i arbetet med
lönerevisionen, då nya löner ska stämmas av med högre chef.
Det finns även möjlighet att delegera attestansvar till en administratör alt. en medarbetare.
Detta görs av chefen i Personalwebben. (se även Guide och Handledning Attestdelegering)

1 Deleg attest: ser inte löneuppgifter utan kan enbart attestera tidrapporter och reseräkningar
samt göra sjukanmälan. Loggar in med roll: attest.
2 Adm-löneuppgifter: ser allt utom lönerevisionsrutinen. Ser medarbetares löner men ser inte
chefer med chefskod. Loggar in med roll: admin.
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Bilaga
Exempel på chefsbehörighet vid nyanställning av chef. Ange chefskod på flik 2

90940a2

Ange om chef ska se ytterligare kostnadsställe på flik 4 i noteringsfält

Exempel på ändring av chefsbehörighet

90940a2

90940a2
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Tillsvidare

