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Viktiga semesterinställningar inför 
semesterårsbyte 

 

Följande inställningar bör man gå igenom före ett semesterårsbyte. Eventuella ändringar i inställningarna 

måste utföras före semesterårsbytet för att påverka semesterlönen men kan göras före eller efter avräkning 

av mars eller april lönen. 

Alla inställningar kan och bör också gås igenom under pågående år för en korrekt semesterlöneberäkning 
och semesterskuldslista. 

 

Observera! 

Inställningar och hanteringar är ofta likvärdiga från år till år, varpå dokumentationen endast uppdateras då 

ändringar sker i Entré, semesterlagen eller i kollektivavtalen.  

 

Tänk därför på att årsdatum enbart är exempel och att själv alltid ändra till årets årtal vid tillämpandet. 
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Genomgång av personregistret 

 

Innan semesterårsbytet är det viktigt att gå igenom personregistret på de inställningar som ligger till grund 

för nya semestervärden som till exempel anställningsdatum, semesterrätt och eventuell återanställning. 

 

Anställningsinformation 
 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Personer – Söka i personregister – Ändra – Anställningsinfo. 

• För att se alla anställda: Blanka ut värdet i ”Anställnings id” och klicka Uppdatera 

• Se till att visa kolumnerna Startdatum, Slutdatum, Deltidsprocent, Avtalsområde, Schema och 

Semestergrupp  

• Kontrollera att dessa kolumner är rätt ifyllda per anställd 

• Vissa, men inte alla, branscher kan ha en semestergrupp på de anställda 

• Klicka Ändra för att korrigera ett värde 
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Personer som slutat (Ej semestergrundande dagar) 
 

Båda inställningarna nedan har hanterats automatiskt om man slutlönen gjordes via Entrés slutlönefunktion. 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Personer – Söka i personregister – Ändra – Anställningsinfo. 

• Om en anställd återanställs inom samma semesterår, och slutlön för semestern utbetalats, måste 

personens alla tidigare anställningsperioder, under semesteråret, markeras med en bock för Ej 
semestergrundande dagar. Om detta inte görs räknas antalet betalda semesterdagar fram även för 

dessa perioder vid semesterårsbytet. 

 

 

 

Personer som slutat (Nollställa ackumulatorer) 
 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Personer – Söka i personregister – Ändra – Semester. 

 

• Nollställning av semesterackumulatorer måste vara 

gjort om en anställd återanställs inom ett och samma 

semesterår. Annars räknas semesterlön på hela 

semesterårets utbetalda lön. Gäller alla 

semesterackumulatorer. 

 

• För att nollställa, klicka Nollställ ackumulatorer och välj 

datum den sista i månaden för när sista lönen 

utbetalades. Tex om sista lönen utbetaldes i 2019-11-

25 så ska 2019-11-30 anges som datum. 
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Kontroll av deltidssysselsättning/ 
förskott befintlig semester 

Gå till Lön – Semesterhantering – Bearbeta semester. 

I denna funktion visas all semester för alla anställda. 

• Gör urval på Datum för semesteråret 

• Töm urvalet på Typ av semester, Semesterberäkning och Lönegrupp 

• Se till att kolumnerna Sys. proc., Pris och Förfallodatum finns med 

• Kontrollera att deltidsanställda har rätt % - sats i kolumnen Sys. Proc 

– Noll är detsamma som 100 % 

• Uttagna förskottsdagar ska ha ett pris per dag samt ett förfallodatum 

– Klicka Ändra för att lägga till detta. Gäller vanligtvis bara tjänstemän. 

• Observera knapparna till höger i bilden för snabb åtkomst till bland annat personregistret och 

semesterinformationen 

 

OBSERVERA! 

Om man klickar på knappen Sem. info. och dagens datum är efter den 1 april kommer nedan 

informationsruta upp. Klicka Ja för att se föregående års semester. 
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Grundinställningar för semester 

 

Prissättning semesterskuld (1742) 
 

Lönepriskod för månadslön används på ett flertal ställen i systemet för att hämta månadslön, till exempel 

vid semesterskuld. Inställning för lönepriskod på lönegrupp överrider denna inställning. 

Gå till System – Allmänna sidoregister och inställningar – Grundinställningar. 

(om mappen System inte syns ber man den med behörighet att kontrollera dessa inställningar) 

• Klicka Sök 

• Ange 1742 som Inställningsnummer 

• Klicka Ok 

 

 

 

• Kontrollera att lönepriset för Månadslön ligger som värde 
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• Klicka Sök igen 

• Ange 3482, 3483 samt 2314, ett i taget, som Inställningsnummer 

Visa intjänade semesterdagar på lönespecifikationen 
(3482) 
 

• Genom att slå på denna grundinställning kan man visa intjänade semesterdagar på Entrés 

standardlönespecifikation för alla anställda. 

• Detta är en valfri inställning. 

 

Visa intjänad semesterlön på lönespecifikationen 
(3483) 
 

• Genom att slå på denna grundinställning kan man visa intjänad semesterlön på Entrés 

standardlönespecifikation för anställda med semestertypen Arbetare med procentuell semester.  

• Detta är en valfri inställning. 

 

Visning av semesterdagar på lönespecifikation (2314) 
 

• Här anger man hur semestersaldot ska visas på lönespecifikationen. 

• Värde 2 är det vanligaste. 
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Skapa semesterlönepriset automatiskt (3580) 
 

Aktivera grundinställning 3580 för att få lönepriset per semesterdag att skapas automatiskt. 

Detta gäller både lönepriset för semesterlön per dag (timavlönade) och lönepriset för rörliga delar 

(månadsavlönade). 

Har man genomfört ändringarna en gång så underlättar det vid kommande semesterårsbyten. 

• Klicka Sök 

• Ange 3580 som Inställningsnummer 

• Klicka Ok 

 

• Tryck Enter eller dubbelklicka på raden och bocka i rutan för att aktivera funktionen 

• Klicka Ok 

 

 

Logga ut och in igen i Entré för att aktivera alla grundinställningar. 
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Semesterårsinställningar semesterårsbyte 

Det måste finnas ett semesterår per avtalsområde, alternativt avtalsområde/ semestergrupp, för att få en 

korrekt semesterberäkning. 

 

Gå till Lön – Semesterhantering – Checklista semester. 

• Ange datum för det nya semesteråret  

• Klicka 1 – Semesterår 

 

 

 

 

 

 

 

Semesterinställningar öppnas och datum ändras till 2020-03-31, det semesterår som nu är aktuellt för 

semesterårsbyte. 

På varje semesterår/avtal, kontrollera att inställningar är gjorda för vilka villkor som ska gälla vid 

semesterårsbytet. Dessa kommer sedan att kopieras över till nästkommande semesterår. 

Även om man gjorde detta förra året är det bra att kontrollera att det är korrekt för i år. 

• Markera ett semesterår (avtal) i taget 

• Klicka Ändra 

Till exempel: 
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• Under flik 4 på respektive semesterår (avtal), fyll i enligt gällande regler 

Tjm och arbetare med månadslön: 

(om rörliga delar inte tillämpas markerar man Inget istället) 

 

Timavlönade med procentuell semesterberäkning: 

(Ej måleri) 

      

Timavlönade med procentuell semesterberäkning: 

(För bransch Måleri) 

 

 

• Kontrollera också om det redan har skapats semesterår för nästkommande år 

– I Semesterinställningar 

– Ta bort datumurvalet för att se om fler semesterår med senare datum visas 

– Fyll då i lika på dessa år eller ta bort dem så skapas de om efter de nya förutsättningarna 
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Typ av semester  

För att få en korrekt semesterskuld är det viktigt att alla anställda har rätt Typ av semester. 

Vi fortsätter arbetet i rutinen Semesterinställningar. 

Det måste finnas ett semesterår för varje avtalsområde och avtalsområde/semestergrupp om detta är 

tillämpligt. Till höger visas vilka personer som tillhör respektive avtal.  

 

• Töm avtalsområde och semestergrupp under 1. Urval för att se alla befintliga semesterår 

• Se till att urval för datum är inom semesteråret 

• Markera ett semesterår i taget i den vänstra rutan 

• Inga anställda får finnas på ”tomt” avtalsområde (översta raden i rutan till vänster) 

– Anställda med Ingen semesterberäkning kan dock finnas där 

• Se till att Berörda personer till höger har rätt Typ av semester 

– Du ändrar enkelt genom att klicka Semester  

• Klicka Avbryt för att komma tillbaka till Checklista semester 

 

Exempel: 
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Korrekta kopplingar på Typ av semester för olika 
avtal: 
 
Bygg/Golv 28075: 

• Bygg/Golv timlön  Arbetare med procentuell semester 

• Bygg/Golv månadslön  Månadsavlönade kollektiva  

El 25075: 

• Elmontör   Månadsavlönade kollektiva 

Glas 28080: 

• Glasarbetare timlön  Arbetare med procentuell semester 

• Glasarbetare månadslön  Månadsavlönade kollektiva 

Måleri 47075: 

• Målare timlön  Arbetare med procentuell semester 

• Materialarbetare månadslön Månadsavlönade kollektiva 

Plåt 42075: 

• Plåtarbetare timlön  Arbetare med procentuell semester 

• Plåtarbetare månadslön  Månadsavlönade kollektiva 

VVS 25070 – 72: 

• VVS/Isoler timlön  Arbetare med procentuell semester 

• VVS/Kyla   Månadsavlönade kollektiva 

Tjänstemän i alla branscher: 

• Tjänstemän   Tjänstemannasemester 
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