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Arbetstidsförkortning Tjänstemän 

Bearbeta antal timmar till ackumulator för Tjm (ej 
Bygg Tjm) 
 

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

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

redovisningen, inte för att tilldela antalet.  

Se bilaga 2 för hantering av löneart i lönebearbetningen. 

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

• Snabbval 

– Välj aktuellt alternativ 

–  Observera att det finns ett val för varje bransch och tjänstemän 

• 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 alltid Befintligt värde plus -> 

– Markera önskat val av avrundning 

• Klicka Beräkna 

Till exempel El Tjänstemän: 
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• Om denna ruta kommer upp, svara Ja och gå till bilaga 4 

 

 

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

beräknats från. 

 

 

• Via knappen Ändra kan man justera antalet 

• Klicka Ta bort för att ta bort personer från underlaget 

• 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 3 visar hur ackumulatorn kopplas på lönegruppen för att visas på lönespecifikationen 

 

 

Se dokumentet Saldolista ATF_El Tjänstemän för att få ut en lista på aktuella kvarvarande timmar för 

arbetstidsförkortningen. 
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Bilaga 1. Inställning på ackumulatorn 
Stat_Förk 

Ackumulatorn Stat_Förk bör ha nedan inställningar. 

Om ändringar görs nu kommer de inte att påverka det tilldelade antalet i ackumulatorn. 

 

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

• Stå på ackumulator Stat_Förk 

• 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 236 

– Via Ändra, sätt slutdatum till 2021-04-30 – men endast om datum-fältet är tomt 

– Lönearten kommer fr. o. m. 2021-05-01 inte att påverka antalet i ackumulatorn  
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Bilaga 2. Få 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 majs löneregistrering. Detta förutsatt att man tidigare inte har bokat upp skulden i 

redovisningen via till exempel ett manuellt verifikat. 

• Lönearten kan exempelvis heta 236 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 

 

 

- Om man löpande vill boka upp den upplupna löneskulden för intjänade timmar så går detta genom 
att lägga in lönearten varje månad med antal 40/12 = 3,33 

o Detta kan göras med en arkivrad per lönegrupp 
- Dock finns ingen automatik på att justera ned antalet för deltidsanställd 
- Man får i sådana fall manuellt justera ned antalet för personer som inte tjänat in 3,33 timmar 

 

Se även dokumentet Saldolista ATF_Tjm för att få ut en lista på aktuella kvarvarande timmar för 

arbetstidsförkortningen. 
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Bilaga 3. Visa ackumulatorn på 
lönespecifikationen 

Kontrollera att ackumulatorn visas på lönespecifikationen.  

 

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

• Stå på lönegruppen 3, eller motsvarande för tjänstemän, och klicka på Lönespecifikation 

• Kontrollera att ackumulatorn Stat_Förk ligger kopplad, annars lägg till den 

• Avsluta genom att klicka på Ok 

• Gör om samma procedur om det finns flera lönegrupper för tjänstemän som har arbetstidsförkortning 
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Bilaga 4. Driftsättning av 
branschinställning 

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

• Klicka Nästa 

• Välj företagets huvudsakliga bransch via drop-downpilen  
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