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Arbetstidsförkortning Måleri från 2022-01-01 

För att få in de anställdas nya erhållna antal timmar för arbetstidsförkortning, bearbetas antalet in. Enligt 

Måleriavtalet erhålles arbetstidsförkortningen i relation till den anställdes faktiska anställningstid, under det 

kalenderår ledigheten kan tas ut. 

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

• Snabbval 

– Välj alternativ 10. Arbetstidsförkortning Målare/Mtrlarb 

• Kontrollera att rätt avtalsområde och ackumulator för arbetstidsförkortningen hämtas 

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

• Kontrollera övriga förifyllda fält 

• Antal 40 timmar tjänas in under 2022 

• Ändra till Befintligt värde plus om de nya timmarna ska läggas till befintligt antal 

– Tillämpas oftast för portalanvändare 

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

Årsbunden. Man kan då ändra den till Löpande. 

• Alternativt använd Fast värde 

– Vanligast för måleriföretag utan portaler 

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

• 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. Flertalet kolumner visar de värden som timmarna har 

beräknats från. 

 

 

• Via knappen Ändra kan man justera antalet 

• När man är nöjd med resultatet klickar man Genomför  

• Svara Ja för att genomföra och tilldela antalet 

• Gå ur via Avsluta 
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Visa antalet på lönespecifikationen 

 

Se till att ackumulatorn visas på lönespecifikationen.  

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

• Stå på lönegruppen för målare 

– Klicka på Lönespecifikation 

– Kontrollera att ackumulatorn ligger kopplad 

– Upprepa samma sak på lönegruppen för materialarbetare 
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Bilaga 1. Driftsättning av branschinställning 
Om Entré saknar en grundinställning för vilken bransch företaget tillhör behöver det anges nu. 

• Klicka Nästa 

• Välj företagets huvudbransch MÅLERI via drop-downpilen  

• Klicka Genomför 
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