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Arbetstidsförkortning Plåt från 2021-04-
01 
 

Enligt det nya avtalet så ändrades tidsperioden för arbetstidsförkorkortningen till att följa semesteråret och 

inte som tidigare kalenderåret.  

• Det är endast tidsperioden för intjänande/uttag som förändras. 

 

• Dagens nuvarande regler där intjänandeår och uttagsår är sammanfallande består. 

 

• Likaså består regleringen kring när man tjänar in ATF samt att reglering mot lön efter perioden är slut får 

ske om arbetstagaren tagit ut mer ATF än denna tjänat in. 
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Bearbeta antal timmar ATF till 
ackumulatorn för Plåt 

Denna rutin ska användas för att få in de anställdas intjänade timmar för arbetstidsförkortningen. 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Ackumulatorer – Bearbeta ackumulator. 

• Snabbval 

– Välj alternativ 14. Plåt 

• Kontrollera att rätt avtalsområde, ackumulator, datum och antal hämtas 

– Byt om något värde är felaktigt via sökknapp till höger om aktuellt fält 

• Kontrollera övriga förifyllda fält  

– Ange Befintligt värde plus -> 

• All tid och frånvaro t o m 31 mars ska vara tidsregistrerad för en korrekt beräkning av antalet 

• En anställd måste vara tillsvidareanställd eller varit anställd minst 3 månader för att få rätt till 40 timmar, 

därav datum för anställning från 2021-01-01 

• För att få fram antal timmar för icke arbetade anställningsdagar, se bilaga 5 

• Klicka Beräkna 
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• Om denna ruta kommer upp, svara Ja och gå till bilaga 1. 

 

 

På skärmen visas nu en lista på vad som ska tilldelas. Kolumner visar på vilket underlag som timmarna har 

beräknats från. 

Om man inte får med timmarna från föregående år beror det på att ackumulatorn står som Årsbunden. Man 

kan då ändra den till Löpande. Se bilaga 2. Gör sedan om beräkningen enligt föregående sida.  

  

• Via knappen Ändra kan man justera antalet 

• Gör en utskrift för kontroll och arkivering 

• När man är nöjd med resultatet klickar man Genomför 

• Svara Ja för att genomföra och tilldela antalet 

• Gå ur via Avsluta 

• Bilaga 4 visar hur ackumulatorn kopplas på lönegruppen för att visas på lönespecifikationen 

 

Att lägga in en löneart i lönebearbetningen ska enbart användas om man vill få ett konterat värde till 

redovisningen, således inte för att tilldela antalet. Se bilaga 3 för hantering av löneart i lönebearbetningen. 
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Bilaga 1. Driftsättning av 
branschinställning 

Om Entré saknar en grundinställning för vilken bransch som företaget tillhör behöver det anges nu. 

• Klicka Nästa 

• Välj företagets huvudbransch PLÅT via drop-downpilen  

• Klicka Genomför 
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Bilaga 2. Inställning på ackumulatorn 
Stat_FörkM 

Efter tilldelningen av arbetstidsförkortningen vill vi att alla har samma inställning på ackumulatorn 

Stat_FörkM. 

Ändringarna som görs nu kommer inte att påverka det tilldelade antalet i ackumulatorn. Om man redan har 

ändrat detta så hoppar man över detta moment. 

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

• Stå på ackumulator Stat_FörkM  

• Klicka Ändra 

• Löpande ska ha en markering 

• Beräkning sker på rad-datum ska vara TOM 

• Antal som summeras är radens Antal 

• Gå ur med Ok 
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• Kontrollera om det finns en löneart för tilldelning av ATF-timmar i ackumulatorns definition (den nedre 

rutan). I vårt exempel löneart 234. 

– Via Ändra, sätt slutdatum till 2021-03-31 

– Lönearten kommer fr. o. m. 2021-04-01 inte att påverka antalet i ackumulatorn 

• Observera att detta ska endast fyllas i om man inte satte något slutdatum föregående år 
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Bilaga 3. Konterad upplupen skuld via 
löneart 

Om man vill få in en värdering/kontering till redovisningen för de intjänade timmarna som man tilldelat, kan 

man lägga en löneart i januaris löneregistrering. Detta förutsatt att man tidigare inte har bokat upp skulden i 

redovisningen via till exempel ett manuellt verifikat. 

• Lönearten kan heta 234 med en löneklass liknande nedan 

• Lönespeckod grupp4 betyder att den inte visas på lönespecen som lönerad  

 

 

• På löneraden i löneregistreringen lägger man in det antal man tidigare tilldelade personen. 

 

 

Se även dokumentet Saldolista_ATF_ Plåt för att få ut en lista på aktuella kvarvarande timmar för 

arbetstidsförkortningen. 
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Bilaga 4. Visa ackumulatorn på 
lönespecifikationen 

Kontrollera att ackumulatorn visas på lönespecifikationen.  

Ett tips är att lägga till texten prel. för att förtydliga för den anställde att timmarna kan komma att justeras 

under året. 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Löneinställningar – Skapa/Ändra lönegrupper. 

• Stå på lönegrupp 1 

• Klicka Lönespecifikation 

• Kontrollera att ackumulatorn för arbetstidsförkortningen ligger kopplad, annars lägg till den 

• Avsluta genom att klicka på Ok 

• Upprepa samma sak för lönegrupp 2 
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Bilaga 5. Arbetstidsförkortning Plåt med 
avdrag för frånvaro 

 

Plåtavtalet säger att arbetstidsförkortning erhålls jämnt fördelat över året. För arbetstagare som är 

frånvarande av orsak som inte berättigar till lön eller sjuklön beräknas arbetstidsförkortningen med 1/365 x 

40 timmar för varje övrig anställningsdag. Brutna timmar avrundas till närmaste högre helt timtal. 

För att få fram timmar för icke arbetad anställningsdag kan man skapa nedan ackumulator. 

Om arbetstagaren tagit ut mer timmar än intjänat under föregående år ska återbetalning ske genom avdrag 

på april-lönen påföljande år. 

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

• Klicka Skapa ny 

• Lägg upp en ackumulator enligt nedan 

 

• Klicka Ändra 

• Bocka i Bunden till personligt semesterår och Beräkning sker på rad-datum 

• Avsluta med Ok 
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Lägg nu till alla lönearter för ej betald frånvaro enligt kollektivavtalets definition. Lönearterna kan heta annat 

i er Entréinstallation. 

• Klicka Ny 

• Observera – 100 % på lönearter som ska generera minusantal men har lönehantering Bruttolön 

• Antals-multiplikatorn räknas om enligt avtalsformeln 1/365 av 40 timmar till 0,1095890 per dag och 

0,0136986 per timme 

• Brutna timmar avrundas sedan till närmast högre helt timtal efter avräkning från totalen 

Till exempel: 
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För att se antalet avdragstimmar gå till Lön – Register och löneinställningar – Ackumulatorer – 

Sammanställning ackumulatorer. 

• Ackumulatorer 

– Markera den nya ackumulatorn Stat_FörkA  

 

• Urval för ackumulatorvärden 

– Se till att Bryt efter person är ifyllt 

– I Till datum skriv i datum t o m det datum man vill stämma av 

– Bocka i Tag med preliminära värden om lönen inte är avräknad vid utskriftstillfället 

– Klicka Uppdatera  

– Skriv ut genom att klicka Utskrift 

 

• Antalet avdragstimmar enligt utskriften är det antal som arbetstagaren är återbetalningsskyldig för och 
som ska dras på januarilönen. 
– Förutsatt att den anställde tagit ut för många timmar 

– Annars korrigera tilldelade timmar 
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