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Semesterårsbyte Målare/Mtrlarb UTAN 
semesteruttag i april 

Detta dokument ska följas av måleriföretag med anställda som inte tar ut semester i april.  

 

Alla dokument om semester finns på vår hemsida www.hantverksdata.se. Logga in på mina sidor och ni 

hittar dem under Entré – Lön – Semesterårsbyte 2021. 

 

När ska semesterårsbytet genomföras 

Om målare INTE ska ta ut semester i april och oavsett om tidsregistrering 

tillämpas eller inte, gäller följande: 

 

• Semesterårsbytet kan genomföras när som helst efter marslönen men före löneavräkningen i april. 

• Om tidsregistrering och Portal tillämpas gör man semesterårsbytet så tidigt som möjligt i april för att 

göra de nya tilldelade semesterdagarna tillgängliga i tidsregistreringen i Entré, Portalen, webb eller app. 

 

  

http://www.hantverksdata.se/
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Checklista inför semesterårsbyte 2021 

• Gå igenom dokumentet under punkt 1 

• Stäm av och genomför rutinerna under punkt 2 

• Vid behov av ytterligare avstämningar hänvisar vi till dokumenten under punkt 3 

                         

1. Förarbete Dokument   

Gå igenom dokumentet  Semesterinst_gemensam.pdf  

 

2. Obligatoriska uppgifter  Dokument   

Stäm av semesterskuldslistan Avstamning_semesterskuld_maleri.pdf  

Genomför semesterårsbytet Sidan 2  

 

3. Övriga dokument Dokument   

Semesterberäkning långtidsfrånvarande Semesterberakning_langtidsfranvarande.pdf  

Avstämning långtidsfrånvarande Avstamning_langtidsfr_sjuk_foraldraled.xlsx  

Beräkning sysselsättningsprocent Berakning_sysselsattningsprocent.xlsx  

Inställningar semesterår Installningar_semesterar_MALERI.pdf  

Arbetstidsförkortning Bygg och Tjm Arbetstidsforkortning_BRANSCH_2021.pdf  

 

 

Ett semesterårsbyte är inte definitivt. Det kan utföras flera gånger om något blir fel. Dagar och 

semesterlönepriser kan också korrigeras manuellt. 
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Genomför semesterårsbytet 

Gå till Lön – Semesterhantering – Checklista semester. 

Semesterårsbytet kan göras per avtalsområde om man önskar. Så om man endast vill tilldela dagar och 

priser för målare/materialarbetare gör man urval på 47075. 

 

• Rutinerna Semesterår och Semesterskuldslista ska vara genomgångna och avstämda enligt 

instruktionerna Semesterinst_gemensam_2021 och Avstämning semesterskuld_malare_2021 före 

semesterårsbytet utförs. 

 

• Klicka Avstämningslista och skriv ut för att kontrollera 

nya tilldelade dagar och lönepris. 

 

• Klicka Semesterårsbyte för att genomföra och tilldela 

nya semesterdagar och lönepris för rörliga delar samt 

semesterlön per dag. 

 

• Innan genomförandet så kan man skriva ut en lista på de 

lönepriser som kommer att skapas. 

    

 

Nya semesterdagar och lönepriser har nu skapats på personerna. Man hittar de under Lön – Register och 
löneinställningar – Personer – Skapa/ändra prissättning. Rutinen går att köra om så att nya priser och 

tilldelade dagar skapas på samma datum. Det redan skapade priset och dagarna skrivs då över med det 

nya. Priset kan även ändras manuellt på personens lönepris. 

 

Semesterårsbytet är klart! 
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