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Appen MinLön
MinLön är en app för visning av löneuppgifter samt ett enkelt semestersaldo. Appen går att hämta 
gratis ifrån Google Play för dig som har en Android-telefon eller från App Store för dig med iPhone.
Du söker upp appen i app-butiken genom att söka på Heroma i sökfältet. Välj sedan att installera ap-
pen i din telefon genom att trycka på installera. När installationsprogrammet är klart, hittar du MinLön 
bland övriga appar i din mobil.

Logga in 
Det första du måste göra när du startat MinLön är att välja din arbetsgivare i listan på förstasidan.
Tryck sedan på ”Välj” för att gå vidare till inloggningssidan.
Inloggningsuppgifterna du använder är detsamma som du har till övriga delar i Heroma.
Direkt efter inloggning kommer du till startsidan i MinLön. Här visas det senaste årets utbetalda 
nettobelopp per månad. Du kan bläddra nedåt/uppåt för att se alla månader.

Menyval

Löneuppgifter
Är det förvalda menynvalet som visar utbetalt nettobelopp per månad.
Utbetalt nettobelopp visas efter respektive månad. 
Genom att trycka på önskad månad kommer du till underbilden där alla transaktioner från den 
månaden visas. Överst visas utbetalt nettobelopp samt utbetalningsdatum för den månaden. Du kan 
bläddra uppåt/nedåt för att se alla transaktioner.
Det finns möjlighet att expandera varje rad ytterligare genom att trycka på pilen bredvid.

Genom att trycka på en rad visas underliggande bild som innehåller mer detaljinformation om
transaktionen.
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Preliminär lön
Visar nästkommande löneperiods nettobelopp. Bilderna följer samma utseende och funktionalitet som
Löneuppgifter med enda skillnaden att det bara är en månad som visas här.

Semester
Visar kvarvarande samt sparad semester med möjlighet att även se alla uttag som gjorts under aktuell
semesterintervall. Intervallet visas högst upp i bilden.

Vill du se vilka uttag du har gjort under intervallet ska du trycka på knappen ”Visa uttag” som listar
transaktionerna. Endast fastställda poster visas.

Mer

Byt lösenord

Det finns möjlighet att byta lösenord manuellt via MinLön. Ändringen slår då igenom på samtliga 
ställen i Heroma där du använder dina inloggningsuppgifter, t ex Självservice. MinLön är också 
aktiverad att känna av byte av lösenord efter en viss given tid, alternativet att byta lösenord kommer
då istället redan vid inloggningssidan och du ombeds byta innan du kan använda appen. Det är inte 
möjligt att använda samma lösenord två perioder i rad, det nya lösenordet måste alltså vara skilt ifrån 
det gamla.

Logga ut 

Väljer du att logga ut från MinLön dirigeras du automatiskt till inloggningssidan.
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