
Inbjudan till Lönedag
Haymarket 3 december 2019



Rutiner & nyheter 
inom löneområdet

Välkommen till Stockholm och vår lönedag!  

Nu är året snart slut igen. Även om vi inte ska göra några kontrolluppgifter i början av 
2020 finns det ändå rutiner som ska göras i samband med årsskiftet. För att du ska 
känna att du har kontroll på rutinerna kring årsskiftet, anordnar vi även i år en  
användardag för dig som arbetar som löneadministratör. 

Dagen kommer ägnas åt att dels gå igenom de rutiner som fortfarande behöver göras 
vid årsskiftet samt en del övriga nyheter inom löneområdet. Vi kommer prata om ATF, 
arbetsgivardeklaration på individnivå, lösenrapportering för VVS och plåt m.m. Det 
kommer även finnas möjlighet att ställa egna frågor.

Välkommen!

Vi ses på Haymarket,  
Hötorget



Anmälan:
Anmälan görs via formulär på vår hemsida www.hantverksdata.se. Gå in under fliken 
Tjänster så hittar du sidan Lönedag Årsskifte 2019. Fyll i ett formulär per deltagare och 
tryck Skicka mellan varje deltagare. Du får en bekräftelse via mejl inom kort. Faktura 
skickas efter sista anmälningsdag. Vänta inte med din anmälan. Det kan bli fullt 
innan sista anmälningsdag.

Frågor kring Lönedagen besvaras av Eva-Marie Westerberg:  
Telefon 08-473 70 00 eller via mejl info@hantverksdata.se.

OBS! Sista anmälningsdag är fredag 11/10. Anmälan är bindande.  
Glöm inte att ange eventuell specialkost eller allergier.

Program tisdag 3/12:
09:00 Registrering  
 och kaffe

09:30 Start på dagen

16:00 Slut på dagen 

Avgift & vad som ingår:
Kursavgift 2 695 kr

Lunch-, för- och eftermiddagsfika samt 
dokumentation ingår.

Pris exkl moms



Hitta till Haymarket
Haymarket ligger centralt på Hötorget i Stockholm, mitt emot Konserthuset.  
Från Stockholms Centralstation följer du Vasagatan norr ut och svänger höger in på 
Kungsgatan. Följ Kungsgatan tills du kommer till Hötorget och Haymarket.
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