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Semesterår Bygg 

 

Ett semesterår måste finnas för varje avtalsområde i företaget.  

Olika semesterår måste också finnas för anställda med timlön och månadslön. Vanligtvis genom att en 

semestergrupp kopplas till månadsavlönade. 

Varje flik har sin betydelse vid semesterberäkningen. 

 

På följande sidor visas exempel på hur semesterår för anställda kan vara uppsatt.  

Varje Entréinstallation är unik i sig så man ska inte alltid ändra till exakt vad bilderna visar.  

Det är viktigt att kontrollera både intjänande och kommande semesterår. 

 

Har man en gång fått hjälp med att sätta upp semesterhanteringen så borde man inte ändra dessa 

inställningar. 

 

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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Inställningar semesterår Bygg och 
Tjänstemän 

(se separat dokument för inställningar semesterår Handels) 

Inställningar på semesteråren finns under Lön – Semesterhantering – Skapa/ändra semesterår. 

 

 

Markera ett semesterår i taget i den vänstra rutan och klicka Ändra och kontrollera inställningarna under 

varje flik. 

 

För en mer detaljerad beskrivning av varje fliks betydelse hänvisar vi till vår Handbok Lön som kan laddas 

ner som en PDF både från hemsidan och via F11. 
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Förklaring av de olika flikarna på semesteråren 
 

 

 

1. Inställningar semesterår 

Beskrivning och datumintervall för varje semesterår per avtalsområde. 
 

Flik 1. Grundvärden och ackumulatorer 

Här anges ackumulatorer och olika grundvärden som styr semesterberäkningen samt värderingen 

av komptiden till semesterskuldslistan.  

Flik 2. Kontering och lönearter  

Här anges om och hur semestern skall konteras. Här kopplas också de lönearter som skall 

genereras via semestermallen i löneregistreringen, eller i tidsregistreringen för att avräkna olika 

typer av semester.  

Flik 3. Värdering av semester 

Här anges värderingen av semestern till semesterskuldslistan. 

Flik 4. Hantering vid semesterårsbyte  

Här anges de parametrar som ska gälla vid semesterårsbytet. 

Flik 5. Hantering vid slutlön 

Här kopplas lönearter och ackumulatorer som ska hanteras vid en slutlön. 

Flik 6. Semesterutskrifter 

Här fyller man i vilka parametrar som ska gälla vid bokslut respektive månadsavstämning vid 

semesterutskrifter. 
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Bygg/Golv med timlön 
 

Exempel på semesterår för bygganställda med timlön (med eller utan semestergrupp). 

Flik 1. Exempel på ackumulatorer och värdering komptid 

 

Flik 2. Exempel på konton för upplupen semesterskuld samt lönearter vid uttag 

 

Flik 3. Exempel på inställningar för värdering semesterskuld 
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Flik 4. Inget ska markeras för bygg/golv med timlön 

 

 

Flik 5. Exempel på inställningar för hantering vid slutlön 

 

 

Flik 6. Exempel  på inställningar vid semesterutskrifter 
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Bygg/Golv med månadslön 
 

Exempel på semesterår för bygganställda med månadslön (med eller utan semestergrupp). 

Flik 1. Exempel på ackumulatorer och värdering komptid 

 

Flik 2. Exempel på konton för upplupen semesterskuld samt lönearter vid uttag 

  

För inställning av ackumulator Sem_Proj, se sista sidan. 

Flik 3. Exempel på inställningar för värdering semesterskuld 

 

När rörliga delar hanteras ska 

den översta inställningen vara 

markerad fram till den månad 

rörliga delar utbetalas. 
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Flik 4. Inställning för Rörliga delar vid semesterårsbyte 

 

 

Flik 5. Exempel på inställningar för hantering vid slutlön 

 

 

Flik 6. Exempel på inställningar vid semesterutskrifter 
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Bygg/Golv Tjänstemän 
 

Exempel på semesterår för tjänstemän med månadslön. 

Flik 1. Exempel på ackumulatorer och värdering komptid 

 

Flik 2. Exempel på konton för upplupen semesterskuld 

 

För inställning av ackumulator Sem_Proj, se sista sidan. 

Flik 3. Exempel på inställningar för värdering semesterskuld 

 

Om rörliga delar hanteras, ska 

den översta inställningen vara 

markerad fram till den månad 

rörliga delar utbetalas. 
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Flik 4. Inställning för Rörliga delar vid semesterårsbyte 

 

 

Flik 5. Exempel på inställningar för hantering vid slutlön 

 

 

Flik 6. Exempel på inställningar vid semesterutskrifter 
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Kontrollera semesterackumulatorerna 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Ackumulatorer – Söka ackumulatorer. 

• Ange grupp SEM och klicka på Uppdatera. 

• Gå igenom definitionerna på alla berörda ackumulatorer till semesteråret. Kontrollera att lönearter enligt 

beskrivning nedan finns med i respektive ackumulator. 

För en detaljerad beskrivning om hur ackumulatordefinitioner fungerar och räknar hänvisar vi till vår 

handbok för tid och lön. 

Sem_10, Semestergrundande bruttolön (för timavlönade) 
Lönearter för semestergrundande utbetald lön. 

Sem_12, Semestergr. Frånvaro timmar (för timavlönade) 
Lönearter för semestergrundande frånvaro. Antalet som summeras ska vara Timmar. 

Sem_12Kal,Semestergr. Frånvaro kalenderdgr (för tjm) 
Lönearter för semestergrundande frånvaro. Antal som summas ska vara Kalenderdagar. Se dokumentet 

Semestergrundande frånvaro kalenderdagar för en mer detaljerad beskrivning. 

Sem_13, Semestergrundande rörliga delar (för anställda 
med månadslön) 
Lönearter för rörlig del . 

Sem_20, Ej semestergrundande frånvaro (gäller alla) 
Lönearter för ej semestergrundande frånvaro. Antalet som summeras ska vara Kalenderdagar. 

Sem_Tid, Sem. grundande arbetstimmar (för timavlönade) 
Lönearter för arbetad tid. 

Sem_Från, Semesterlöneunderlag frånvaro (för 
timavlönade) 
Lönearter motsvarande lön för arbetad tid i normal omfattning. Se dokumentet Intjänat belopp sem. 

grundande frånvaro för en mer detaljerad beskrivning. 
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Sem_Proj, Projektfördelad semesterskuld (för anställda 
med månadslön) 
 

Ackumulatorn används för att få en projektfördelad semesterskuld för månadsavlönade som tidsregistrerar 

mot projekt, på antal timmar registrerade i perioden. 

 

Observera att lönearter för föräldralön för tjänstemän måste finnas i definitionen med – 200 % om de 

hanteras som Betald frånvaro men med lönehantering = Bruttoavdrag. 
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