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Arbetstidsförkortning VVS från 2022-01-01 

En heltidsanställd tjänar in 40 timmars arbetstidsförkortning (ATF) under intjänandeåret (året före 

uttagsåret) och hänsyn ska tas för ej betald frånvaro under samma period genom avdrag från de 40 

timmarna.  

Eventuellt avdrag från timmarna sker automatiskt via en ackumulator, ArbFrånV, som skapas i Entré vid 

tilldelningen, om den inte redan finns. 

Det nya beräknade antalet timmar sparas ner i en ackumulator som skapas automatiskt vid tilldelningen. 

Detta antal används sedan vid beräkning av det nya priset per timme som ska utbetalas vid uttag ATF 

under 2022. 

Eventuella kvarvarande timmar från föregående år, förs över till det nya året tillsammans med de nya 

tilldelade timmarna. Dessa kan då betalas ut eller avräknas på januarilönen. Vid utbetalning bör datum på 

raden vara i december månad för att få föregående års prissättning. 

Avsättningen för 2021 är 2,15 % (2,91 % för avsättning till pension). Se bilaga 3 och 4 för exempel på 

ackumulatorernas uppsättning. 

Beräkningen för månadsavlönade ska hanteras i en separat ackumulator. Instruktion om detta finns på vår 

hemsida och under Kundtorget/SE Entré (Klient)/Lön – Arbetstidsförkortning och Komp. 

Se dokumentet Olika listor ATF VVS för hur man kan få ut listor för avstämningar.  

Dokumentet återfinns på vår hemsida under Kundtorget/SE Entré (Klient)/Lön – Arbetstidsförkortning och 

Komp. 
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Tilldela intjänad ATF för VVS-montörer 

Tilldela intjänade timmar från föregående år per 2022-01-01 med avdrag för ej betald frånvaro under 

intjänandeåret. 

All tidsregistrering för december måste vara registrerad för att en korrekt beräkning av ej betald frånvaro 

ska kunna ske. 

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

• Snabbval 

– Välj alternativ 12 för VVS/Kyla/Isoler 

• Kontrollera att rätt avtalsområde, ackumulator och datum hämtas 

– Byt om något värde är felaktigt 

– Ange lönegruppen för anställda med timlön alternativt månadslön 

– Antal nya timmar är 40 

• Kontrollera att övriga fält är korrekt ifyllda lika nedan bild 

• Ackumulatorn TilldelATF kommer att skapas om den inte redan finns 

– Datum för detta antal ska vara 2021-12-31 och kommer endast användas till beräkningen av det nya 
priset enligt instruktion på sidan 4. 

• Klicka Beräkna  

• Upprepa rutinen för Kyla och Isoler, om sådan finns, genom att byta avtalsområde 
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Om denna ruta kommer upp, svara Ja och gå till bilaga 1. 

 

Om följande meddelande kommer upp, svara Ja och gå till bilaga 2. 

 

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

beräknats från. Kolumnen Tilldelat antal visar det nya antalet tilldelade timmar med eventuell justering av 

sysselsättningsgrad och/eller anställningsdagar. 

• Via Ändra kan man justera antalet 

• Via Ta bort kan man ta bort personer som inte ska vara med i beräkningen 

• Klicka Avsluta för att gå tillbaka till bearbetningen 

• Gör en utskrift för kontroll och arkivering 

• När man är nöjd med resultatet klickar man Genomför  

– Om man upptäcker att något värde är fel kan det alltid justeras i efterhand 

– Eventuellt behöver man justera antalet för anställda som är frånvarande hel månad 

• Svara Ja för att genomföra och tilldela antalet 

• Gå ur via Avsluta 
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Skapa lönepriset för arbetstidsförkortningen 

Gå till Lön – Register och löneinställningar – Personer – Skapa/ändra prissättning. 

• Klicka Beräkna nya priser 

• Om det finns montörer med timlön och med månadslön, gör beräkningen per lönegrupp förutsatt att det 

finns en egen ackumulator för månadsavlönade. 

• Fyll i aktuellt lönepris, till exempel ATF_M 

• Markera Genomsnittslöneberäkning och ange ackumulatorn för den intjänade summan som delas med 

antalet i den nya ackumulatorn TilldelATF 

• Ange datum för intjänandeåret 

• Avrundning fylls i enligt önskemål 

• Klicka Beräkna/Uppdatera 

 

Priserna per timme visas i den nedre rutan. 
 
• Klicka Genomför för att skapa priserna 

• Fyll i lönepris och datum 2022-01-01 och klicka Ok 

 

 

Om det finns anställda med månadslön och annan ackumulator används för deras beräkning, gör då om 

beräkningen på den ackumulatorn och lönegruppen. 
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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 VVS via drop-downpilen  
- Klicka Genomför 
 

  

 

  



2021-10-07 Entré 

Hantverksdata.se 7 

Bilaga 2. Ackumulator för ej betald frånvaro ATF 

• Klicka Ok 

 

• Kontrollera att rätt lönearter har lagts till i ackumulatorn 

– Den ska innehålla alla lönearter för Ej betald frånvaro 

– Klicka Ny eller Ta bort för att justera lönearterna 

• Klicka Ok 
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Bilaga 3. Ackumulator för arbetstidsförkortning  

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

• Stå på ackumulatorn för arbetstidsförkortningen 

• Kontrollera definitionen 

• Klicka Ny för att lägga till en rad eller Ändra för att kontrollera inställningen 

• Se till att få med, eller ta bort, lönearter enligt anvisningarna från Installatörsföretagen 

Stat_FörkM är tillämplig för beräkningen av underlaget till montörer med timlön. 

Nedan visas ett exempel på definition till ackumulator Stat_FörkM med beräkning för timavlönade. 

Se bilaga 4 för exempel på ackumulator för avsättning till pension. 
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Exempel på definitioner: 

• Typ av tid: 

– Ackordstid, Ackordsöverskott & övertid, Arbetad tid och Arbetad övertid ska alla ha nedan definition  

 

• Alla tillagda lönearter (förutom uttagslönearter och utbetalningslönearter) ska ha nedan inställning: 
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Definitionerna på föregående sida innebär att 2,15 % av summan på alla avräknade lönerader, på lönearter 

med inställningen Typ av tid som är Ackordstid, Ackordsöverskott & övertid, Arbetad tid och Arbetad 

övertid samt tillagda lönearter, kommer att ackumuleras i denna ackumulator. 

Kontrollera att inget datum är satt på definitionerna. 

Inget antal kommer att räknas upp på dessa rader då Procent av antal är satt till 0. 

Antalet timmar bearbetas in till ackumulatorn vid varje årsskifte via funktionen Bearbeta ackumulator. 

Ackumulator Stat_FörkM används dels för att få fram avsättningen för timavlönade varje år, dels för att hålla 

reda på aktuellt ATF-saldo under året. 

Definitionen på uttagslönearten för arbetstidsförkortningen: 

  

 

Ingen ingående balans av summan från föregående år läggs in i ackumulatorn och därför kan inte heller 

någon minskning av summan ske vid uttag. Därav Procent av summa = 0. 

- 100 % av antal gör att antalet minskas i ackumulatorn vid uttag. 
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Bilaga 4. Ackumulator för avsättning till pension 

Om man vill få fram avsättningen till pension kan man skapa en ny likvärdig ackumulator men utan 

lönearterna för uttag och utbetalning av ATF, samt med procent 2,91 i stället för 2,15. 

Kalla de till exempel Stat_FörkP vid timlön och Stat_FörMP vid månadslön. 

• Klicka Skapa ny och namnge ackumulatorn 

• Klicka Ny och lägg till samma lönearter som ackumulatorn för den ordinarie avsättning men med procent 

2,91 (utom uttag och utbetalning ATF) 

Se separat dokument Olika listor ATF VVS för hur man kan få en utskrift av värdet. 

Om månadsavlönade VVS-montörer finns gör man samma procedur igen men med deras ackumulator som 

utgångsvärde. 

Till exempel: 
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Bilaga 5. Visa ackumulatorn på lönespecifikationen 

Ackumulatorn för arbetstidsförkortningen bör visas på lönespecifikationen. 

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 

– Det är valfritt att visa både antal kvarvarande timmar och intjänad summa 

– Avsluta genom att klicka på Ok 

– Upprepa om nödvändigt för andra lönegrupper 
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