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1. FÖRORD

1. Förord
Att hitta litteratur om personal- och lönehantering är förvånansvärt
svårt. Jag har i många år arbetat med dessa frågor och även hållit kurser inom
området, men att hitta rätt kursmaterial har inte varit lätt. De flesta böcker är så
faktabaserade, att man sällan får den enkla förklaringen och ofta är de med sina
ibland 400 sidor dessutom för tjocka. En sådan bok blir ur min synvinkel ingen
bra nybörjarbok. Eftersom jag ser detta som ett problem, har jag beslutat mig för
att skriva en bok så som jag själv vill ha den. Du som läsare får gärna komma
med synpunkter, om något fattas eller är överflödigt. På så sätt kan du hjälpa till
att göra framtida böcker ännu bättre anpassade.
För elva år sedan startade jag företaget GALPU. Bokstäverna står för Gerhard
Andersson Lön Personal Utbildning. Lön, personal och utbildning är nämligen
vad jag har jobbat med i hela mitt liv. I min senaste anställning var jag till
exempel personalchef inom Axfood.
GALPU arbetar på ett unikt sätt med att erbjuda personalchefstjänsten
för små och medelstora företag. Det går till på så sätt att företaget betalar för
exempelvis fyra timmar per månad. GALPU blir då företagets personalchef.
Företaget styr vad man vill ha utfört. I arbetsuppgifterna ingår allt vad en
personalchef gör, från rekrytering till utveckling och eventuell avveckling.
Företaget får i detta fall en faktura på fyra timmar per månad, vilket gör att man
vet exakt vad det kostar. Den tid som överstiger eller understiger dessa timmar
läggs som komptid. På så sätt har man kontroll på sin kostnad via fakturan som
samtidigt visar kompsaldot. Vad vi förstår är detta ett unikt sätt att arbeta på.
Vi har även utbildningar inom exempelvis bokföring,
bokföring Excel,
Excel personal- och
lönehantering. Fördelen med dessa kurser som är på 3 dagar, (24 klocktimmar)
lönehantering
är att vi max tar in 4 personer per kurs. Vi kallar detta för privatundervisning
och garanterar att kursdeltagaren lär sig ämnet. Vissa kurser, såsom Arbetsrätt i
olika inriktningar, och Ekonomi för icke ekonomer kör vi i större grupper på olika
platser inom landet.
Vi kan även hjälpa företagen med deras lönehantering.
GALPU finns i Borås.För mer information se vår hemsida www.galpu.se
Hoppas att du får stor nytta av boken.
Gerhard Andersson, GALPU AB
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2. Olika basbelopp
Innan vi startar kan det vara bra att göra vissa förklaringar om ord som dyker
upp längre fram i boken. Ett av dessa ord är Basbelopp som finns i tre olika
former. Basbeloppen ligger till grund för olika försäkringar och påverkar
bland annat pension och sjukpenning från Försäkringskassan. Det är SCB
som gör beräkningar om hur stora basbeloppen skall bli per år, grundat på
hur prisbilden i Sverige ser ut och vilken inflation vi har haft. Man kan säga
att Basbeloppen är en mätning eller anpassning till inflationen.
Inkomstbasbeloppet höjs för år 2017 till 61 500 kr.
Inkomstbasbeloppet används för beräkning av pensionsgrundande inkomst,
både inom tjänstepensionen ITP och den allmänna pensionen.
Prisbasbeloppet för år 2017 har av SCB beräknats till 44 800 kr.
Prisbasbeloppet reglerar garantipensioner och studiemedel, men även
föräldrapenning och sjukpenning.
Det Förhöjda Prisbasbeloppet blir 45 700 kr för år 2017. Detta basbelopp
används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande
av pensionspoäng.
Av ovanstående basbelopp är det bra om du känner till prisbasbeloppet.

3. Kollektivavtal eller inte
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3. Kollektivavtal eller inte
I Sverige har vi något som heter föreningsfrihet. Det betyder att både
anställda och arbetsgivare själva bestämmer om man som anställd vill vara
medlem i en fackförening, eller om arbetsgivaren vill teckna kollektivavtal.

Vad innebär det att inte ha något avtal?

Det finns inte reglerat i någon lag vilken lägstalön som gäller då man är
anställd. En arbetsgivare kan sätta vilken lön han eller hon vill, men kommer
givetvis att få problem med att behålla personal om lönen blir för låg.
I kollektivavtalen finns det reglerat vilken lön som gäller och även en
lägstalön. Lagen reglerar endast semesterlön. Som anställd är det även viktigt
att fråga en ny arbetsgivare när man söker jobb om det finns kollektivavtal
tecknat. Finns det avtal så vet man att det även finns kollektivavtalade
försäkringar. Dessa försäkringar bygger ovanpå lagen extra förmåner vid
exempelvis arbetsskada, dödsfall, sjukdom och pension. En försäkring kan
även förbättra situationen vid eventuell arbetslöshet.
Givetvis kan arbetsgivaren ha tecknat försäkringar även om inte kollektivavtal
är tecknat.

Arbetsmarknadens parter

På arbetsmarknaden finns det tre parter. Vi har arbetsgivare, tjänstemän och
kollektivanställda*.
Tänk på att det är via avtal som man delar upp tjänstemän och
kollektivanställda. Finns inget kollektivavtal så finns ej heller uppdelningen.
Det finns ett antal kombinationer då det gäller kollektivavtal, men
huvudregeln är att en arbetsgivare som vill teckna kollektivavtal, tecknar
avtalet med den bransch man tillhör.
Om jag är ägare till en godisbutik som jag kallar Godisgrottan, kan jag inte
teckna avtal med Gruvornas arbetsgivarförbund, även om jag tycker att jag
har en grotta. I detta fall blir det avtal med Svensk Handel. Svensk Handel
blir i detta fall att jämföra som företagets fackförening.
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Några exempel på hur det kan se ut:

Bransch

Arbetsgivare

Tjänstemän

Kollektivanställda

Butik

Svensk Handel

Unionen

Handelsanställdas
Förbund

Bransch

Arbetsgivare

Tjänstemän

Kollektivanställda

Plåt

Teknikarbetsgivarna

Unionen

IF-Metall

En arbetsgivare som tecknar avtal med exempelvis Svensk Handel får med
automatik ett avtal med Unionen och Handelsanställdas Förbund.
För att vara medlem i en arbetsgivarorganisation så får arbetsgivaren betala
en medlemsavgift som vanligen ligger på en viss procent av lönesumman.
Om arbetsgivaren inte vill vara med i en arbetsgivarorganisation så kan man
teckna avtal direkt med facket. Detta kostar normalt inget, men man binder
upp sig att följa avtalet och att betala avtalsförsäkringar. Undantag gäller för
några fackföringar, bland annat SEF (Svenska Elektriker Förbundet) som tar
en Hängavtalsavgift på några tusenlappar. Fastighetsanställdas Förbund tar
ut en procentavgift av lönesumman i hängavtalsavgift. Om man som företag
istället ansluter sig till ett arbetsgivarförbund blir avgiften i detta fall betydligt
lägre än hängavtalsavgiften med Fastighetsanställdas Förbund.
Tecknar man avtal direkt med facket, så kallas detta hängavtal.
Oavsett om en anställd är medlem i facket eller inte så omfattas denne av
avtalet, om arbetsgivaren tecknar ett sådant.

* Mer om skillnaden mellan tjänstemän och kollektivanställda hittar du i kapitlen Avtalsförsäkringar och
Att betala ut lön.
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4. Avtalsförsäkringar
När man tecknar ett kollektivavtal får man med vissa försäkringar. Det är
fortfarande så att man delar upp försäkringarna på tjänstemän och kollektivanställda. Nedan följer en kort beskrivning på de försäkringar som följer vid
ett tecknande av avtal.

Tjänstemän

På den privata sidan (ej stat, kommun och landstingsanställda eller
kooperativa förbund) är det vanligast med Collectum som försäkringsgivare
om man tecknat kollektivavtal. Det är till och med så att man blir tvingad att
teckna försäkringen hos dem. Fram till för några år sedan kunde man teckna
försäkring hos Collectum utan kollektivavtal. Det är inte möjligt idag.
Givetvis finns andra försäkringsbolag där man kan nyteckna då man inte har
avtal.

TGL

Tjänstegruppliv. Detta är en försäkring som man personligen inte har nytta av.
Den faller ut först om man dör. För att få hel TGL måste man jobba minst 16
timmar per vecka och halv TGL 8 timmar. Under 8 timmar utgår ingen TGL.
Förmånstagare är:
* Make/maka, registrerad partner
* Barn/barnbarn
* Föräldrar
Försäkringsbeloppet ligger till make/maka på 6 prisbasbelopp (44 800 för år
2017) vilket innebär 268 800 kr. Barnbelopp tillkommer till och med 19 år
Ersättningen sjunker med ett halvt prisbasbelopp från det du fyllt 55 år. Har
du barn under 17 år reduceras inte ersättningen. Kostnad för försäkringen är
cirka 50 kr per person och månad (TGL hos Alecta 36 kr).

TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller om man skadar sig under
arbetstid, men även vid resa till och från arbetet. Försäkringen startar vid
hemmet, så om man skadar sig gäller det att man faller ut över tröskeln för
att försäkringen skall gälla. Lätt att komma ihåg, försäkringen faller ut om jag
faller ut. Denna tecknas via Fora.
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Kostnad för försäkringen är 0,03 procent av lönesumman.

ITP

Industrin och handelns tjänstepension. Då man jobbar tjänar man in pengar
till sin pension. I botten finns den statliga pensionen som man inte blir
speciellt fet av. Ovanpå detta betalar arbetsgivaren in avtalspension i form av
ITP. ITP är uppdelad på ITP 1 och ITP 2.
De företag som idag tecknar avtal, tecknar normalt ITP 1 oavsett ålder
på tjänstemannen. De företag som redan har kollektivavtal, tecknar för
tjänstemän fyllda 25 år och senare ITP 1. Endast de som tidigare omfattats av
ITP och ligger kvar i detta, kan omfattas av ITP 2.
Det går inte längre att fylla på med egen avdragsgill pensionsförsäkring.
Kostnad för försäkringen ITP 1 är 4,77 procent upp till 28 000 kr i
månadslön, 5,274 procent från 28 001 till 38 438 därutöver 31,719 procent.
För ITP 2 gäller ålder, lön och beräknad tjänstetid för att beräkna kostnad.
Den kan vara svår att förutse, vilket gör att ALECTA beräknar summan.
ITP innefattar även sjukpension vid långvarig sjukskrivning.

AGE

Avgångsersättning. Detta är en försäkring som kan tecknas via Trygghetsrådet
om man har tecknat ett kollektivavtal.
I denna försäkring kan man även få hjälp till utbildning.
Kostnaden ligger på 0,3 procent av lönesumman och 0,7 procent vid
hängavtal.

Kollektivanställda

De flesta försäkringarna gällande kollektivanställda tecknas via Fora.
Fora är egentligen inget försäkringsbolag utan snarare en samordnare åt
försäkringsbolag som AFA och AMF. Det går att teckna försäkringar i Fora
utan att man har ett kollektivavtal. Kostnad 4,6555 procent upp till en årslön
på 336 000 kr.
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TGL

Tjänstegruppliv. Detta är en försäkring som man personligen inte har nytta av.
Den faller ut först om man dör. För att få hel TGL måste man jobba minst 16
timmar per vecka och halv TGL 8 timmar. Under 8 timmar utgår ingen TGL.
Förmånstagare är:
* Make/maka, registrerad partner
* Barn
* Sambo
Försäkringsbeloppet ligger till make/maka på 6 prisbasbelopp (44 800 för
år 2017) vilket innebär 268 800 kr. Barnbelopp tillkommer upp till 20 år.
Ersättningen sjunker med ett halvt prisbasbelopp från det du fyllt 55 år. Har
du barn under 17 år reduceras inte ersättningen. Kostnad för försäkringen är 0
procent av lönesumman upp till 7,5 prisbasbelopp.

TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Gäller om man skadar sig under arbetstid,
men även vid resa till och från arbetet. Försäkringen startar vid hemmet, så
om man skadar sig gäller det att man faller ut över tröskeln för att försäkringen
skall gälla. Lätt att komma ihåg, försäkringen faller ut om jag faller ut. Kostnad
för försäkringen är 0,01 procent av lönesumman.

AGS

Avtalsgruppsjukförsäkring. Försäkringen ger 10 procent av din lön vid
sjukfrånvaro från dag 15-360. Kostnad för försäkringen är 0 procent av
lönesumman upp till 7,5 prisbasbelopp.

Avtalspension SAF-LO

Ger som namnet säger extra pension utöver lagen för kollektivanställda.
Kostnad för försäkringen är 4,5 procent upp till 7,5 inkomstbasbelopp,
därutöver 30,0 procent. Premiebefrielseförsäkring 0 procent.

TSL (Omställningsstöd)

Trygghetsstiftelsen SAF-LO vilket påminner om tjänstemännens TRR (Trygghetsrådet). Kostnad är 0,1545 procent av lönesumman vid medlemskap i Svenskt
Näringsliv. Vid hängavtal 0,4545 procent. Gäller för årslön upp till 336 000.

FPT Föräldrapenningtillägg

Denna försäkring ger arbetaren ersättning vid föräldraledighet. Ersättning per
månad ca 10% av månadslön. Kostnaden för 2017 är noll.

5. Att anställa medarbetare
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5. Att anställa medarbetare
Det finns två sätt att anställa medarbetare på. Det ena är en
tillsvidareanställning och det andra är en tidsbegränsad anställning.
Oavsett hur ni anställer, tänk på att ta det skriftligt. Det finns ingen lag som
säger att en anställning måste vara skriftlig om anställningen är kortare än
tre veckor, muntligt gäller lika mycket. Men hur skall arbetsgivaren som har
bevisbördan, kunna bevisa detta, då ord står mot ord? Se exempel under
stycket sidan 86 om faktiska fall.

Tillsvidare

Att tillsvidareanställa en person är vad vi populärt kallar ”fastanställning”.
För att veta om den person vi vill anställa, är rätt person, kan vi enligt lag
testa en person max sex månader med en så kallad provanställning. Det finns
kollektivavtal som inte tillåter provanställning och även kollektivavtal som
har annan tid än sex månader. Detta måste kontrolleras innan kontrakt skrivs.
Om personen vi har anställt inte fungerar så som vi som arbetsgivare vill,
kan provanställningen avbrytas. OBS! Det är ingen uppsägning vi pratar om
utan ett avbrytande. En uppsägning följs alltid av förhandling enligt LAS
AS och
MBL. Vad behövs då för anledning till att avbryta en provanställning?
Faktiskt ingen. Som arbetsgivare behöver man inte ens ange orsak. Det kan
vara taktiskt rätt att inte ange någon orsak, eftersom man annars riskerar att
få stå till svars inför facket och bevisa sitt påstående. Finns ingen orsak är
det svårt att angripa detta. Tänk på att det finns avtal som säger att man skall
motivera anledning om så begärs.
En provanställning går med automatik över i en tillsvidareanställning den
natten då provanställningen upphör. Gör gärna några avstämningar under
provanställningen att allt fungerar.

Anställningsbevis

Ett anställningsbevis skall enligt lag innehålla vissa uppgifter som går att läsa
om sist i boken under LAS 6 c §.

Visstidsanställning

Det viktigaste vid en visstidsanställning är att sätta ett slutdatum. Detta får
absolut inte glömmas bort.
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De två vanligaste formerna av visstid är vikariat och allmän
visstidsanställning.
Om det finns kollektivavtal måste avstämning ske mot detta. Handelsanställdas
lageravtal inom partihandel medger endast heltid för sina anställda.
Vikariat
Vid denna anställningsform ersätter man en namngiven person.
Anställningen per person kan vara max två år inom en femårsperiod, även
om det gäller fler vikariat. Den dag då man går över den här gränsen (två år
inom en femårsperiod) blir man med automatik tillsvidareanställd. Det gäller
alltså att hålla reda på antal dagar.
Allmän visstidsanställning
Är en så kallad ALVA. (Infördes 1 juli, 2007). Samma regler gäller som vid
vikariat då det gäller anställningstiden. Man kan anställa samma person
både som ALVA och vikariat (dock inte samtidigt) vilket gör det möjligt att
ha en visstidsanställning på fyra år utan att personen blir tillsvidareanställd.
Observera att det finns kollektivavtal som inte tillåter Allmän
visstidsanställning, exempelvis Unionens detaljhandelsavtal. (Avtal 265)
Säsongsarbete kan tillämpas för arbete som inträffar under en viss tid av året,
men där man inte exakt kan bestämma tidsperioden. Exempel på detta kan
vara snöskottning och bärplockning.
När den anställde fyllt 67 år upphör anställningen. Vid fortsatt anställning är
det lämpligt att skriva ett tidsbegränsat anställningsavtal.
Det finns även andra anställningsformer inriktade efter avtal, men ALVA tog
lagmässigt bort många av de andra tidsbegränsade anställningsformerna.
Man kan även hyra in personal från uthyrningsföretag. Detta räknas inte som
någon anställning. Handlar det om underleverantör som man tar in, så kan
det vara en förhandling enligt MBL.
Till detta stycke finns följande inom LAS
AS att hänvisa till. Detta är utdrag
ur LAS
AS vilket gör att man kan behöva läsa hela paragrafen för att tolka
innehållet rätt. Hela LAS
AS finns i slutet av boken.
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1§ Från lagen undantas, företagsledare, arbetsgivarens familj.
2§ Ett kollektivavtal gäller före LAS i den mån det inte inskränker eller upphäver
arbetstagarens rättigheter enligt denna lag. En anställd som inte är medlem i det
fack som arbetsgivaren tecknat avtal med, omfattas ändå av avtalet.
3§ En arbetstagare får tillgodoräkna sig den tidigare anställningen vid
övergång till ny arbetsgivare.
4§ Anställningsavtalet som gäller tillsvidare kan sägas upp och upphör efter
en viss uppsägningstid. Arbetsgivaren är skyldig att förhandla.
5§ Avtal om tidsbegränsad anställning. ALVA kan vara max 2 år inom en 5
års period. Likaså vikariat.
6§ Avtal om tidsbegränsad provanställning är högst 6 månader.
6 b § Vid övertagande av ett företag gäller tidigare villkor. Dock inte vid
konkurs.
6 c § Arbetsgivaren skall skriftligt lämna information senast en månad efter
anställning om alla villkor som är väsentliga rörande anställningen.
6 d § Gäller anställd som är stationerad utomlands.
6 e § Om förutsättningar för anställningen förändras, skall detta ske
skriftligen inom 1 månad.
6 f § Arbetsgivare skall informera arbetstagare med tidsbegränsad anställning
om lediga tillsvidareanställningar.
6 g § Arbetsgivaren skall inom 3 veckor redovisa sammanlagd anställningstid
för den arbetstagare som begär detta.

6. Arbetstidslagen (ATL)
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6. Arbetstidslagen (ATL)
Det är enligt lag förbjudet att arbeta mellan kl 00.00 till kl 05.00.
Man kan begära dispens, men om det ingår i arbetets natur att arbeta denna
tid, kan det vara tillåtet.
Vidare säger ATL att den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar
per vecka i snitt, på en fyraveckors period. Veckan startar på måndag om inte
arbetsstället tillämpar en annan beräkning. Allt över 40 timmar är att betrakta
som övertid.
Övertid får tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor, eller
50 timmar under en kalendermånad, max 200 timmar på ett kalender år.
Detta kallas allmän övertid. Tänk på att all övertid skall vara beordrad och
att anteckningar om jourtid, övertid och mertid skall föras. Detta sker lättast
via lönesystemet. Arbetstagarna och facket har rätt enligt lag att granska
anteckningarna. Arbetsgivaren måste vara noga med att följa lagen, då det
vid missbruk kan utdömas fängelsestraff. Ett vanligt straff som facket tar ut
brukar ligga på 1 procent av prisbasbeloppet i skadestånd för varje feluttagen
övertidstimma. Det skulle för år 2017 innebära 448 kr per timma.
Mertid är den tid som ligger inom ordinarie arbetstid hos företaget men den
personliga tid som den anställde inte arbetar. Exempel är om den anställdes
arbetstid är mellan 08.00–15.00 och företagets tid är 08.00–17.00. Om den
anställde då arbetar till 17.00 så blir tiden 15.00–17.00 mertid. Mertid får max
tas ut 200 timmar per kalenderår, så kallad allmän mertid.
Rast. Med rast menas fritid utan betalning. Rastens längd finns ej begränsad
inom ATL. Lagen säger att rastens längd skall vara tillfredställande. En
anställd har under sin rast rätt att lämna arbetsplatsen. Det är tillåtet att
jobba max fem timmar i sträck utan att ta rast. En rast kan bytas ut mot ett
måltidsuppehåll om det är nödvändigt med hänsyn till arbetsförhållandet.
Det gäller närmast vid sjukdomsfall eller vid en händelse som ej kunnat
förutses av arbetsgivaren. Måltidsuppehåll är arbetstid.
Paus. Med paus menas betald arbetstid. Alla har väl hört talas om att man
har rätt till fem minuters paus per timma. Det är en myt. Givetvis finns det
arbetsplatser där man inte kommer ifrån för att exempelvis kunna gå på
toaletten, och då behöver man lägga in en paus. Ett annat exempel kan vara
vid transporter, där man inte får köra hur länge som helst.
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Vid kontorsarbete är det inte tillåtet att gå ut och röka bara för att man tar sin
paus. Pausen kommer ändå naturligt då man går på toaletten eller går in till
grannen och pratar om det tråkiga vädret. Det är viktigt att företaget har en
policy om vad som gäller på företaget. Finns det kaffepauser m.m.?
Veckovila. Arbetstagaren skall ha minst 36 timmars sammanhängande
ledighet under en sjudagarsperiod. Helst skall veckovilan ligga under en helg.
Det skall mellan arbetspassen vara elva timmars sammanhängande ledighet.
Dessa lagar gäller för varje verksamhet där arbetstagare utför arbete för en
arbetsgivares verksamhet. Det betyder att den som har ett eget företag inte
omfattas.
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7. Att betala ut lön
Då man har anställda skall dessa givetvis ha lön.
På arbetsmarknaden delar man upp de anställda i två grupper: tjänstemän
och kollektivanställda (de som förr kallades arbetare).
arbetare
Grovt sett kan man säga att man är tjänsteman om man jobbar med
administration och kollektivanställd om man jobbar mer praktiskt.
Ett exempel kan vara en plåtverkstad. De som jobbar på kontoret blir då
tjänstemän och de på verkstaden blir kollektivanställda. Det finns även
arbetsledare som blir tjänstemän.
Då det gäller att betala ut lön så bestämmer arbetsgivaren när den skall
utbetalas. Man kan ha utbetalning fler gånger i månaden exempelvis
varannan vecka eller en gång per månad. Ett vanligt förekommande datum
för utbetalning brukar var den 25:e.
Det finns ingen lag som reglerar när lön utbetalas, eller vilken period som
skall gälla, men det är väldigt praktiskt om man i företaget har som policy, att
man har en intjänandemånad (händelsemånad) och en utbetalningsmånad.

Tjänstemän

Tjänstemän brukar normalt få sin lön samma månad som den avser. Om
ni har en tjänsteman som börjar den 1 januari och har månadslön, så är det
brukligt att lön utbetalas den 25:e januari. Detta innebär att man på sätt och
vis får lite ”förskottslön” eftersom tiden 26-31 januari ännu ej är intjänad. En
eventuell avvikelse under januari, i form av frånvaro eller övertid, redovisas
utbetalningen i februari.

Kollektivanställda

Kollektivanställda brukar normalt få sin lön utbetald månaden efter
intjänandet. Detta innebär med samma exempel som ovan att den som jobbar
på verkstaden och blir anställd den 1 januari får sin lön utbetald i februari.
Anledningen till detta bygger på historik då arbetarna (kollektivanställda) hade
timlön. Hur många timmar man har jobbat vet man först då brytperioden
är slut. Numera finns både timlön och månadslön för denna grupp. Flera
kollektivavtal kräver att man har månadslön om man jobbar 100 procent.
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Förtydligande

Det som nämnts om att tjänstemän har lön för innevarande månad och att
kollektivanställdas löner släpar en månad är vanligt förekommande. Det
finns ingen lag som reglerar detta, vilket innebär att även tjänstemän kan ha
släpande lön och kollektivanställda kan ha innevarande månad. Det finns
heller inget som styr att det skall vara månadsvis rapportering, utan perioden
kan arbetsgivaren reglera. Exempel finns på arbetsgivare som lägger
rapporteringsperiod den 21-20 månaden därpå, för att komma händelserna
nära. Detta kan vara bra vid projektredovisning då man vill ha kostnaderna
så aktuella som möjligt.

OBS! OBS! OBS!

Det är viktigt för företaget att se till att varje anställd lämnar in en tidrapport
eller stämpelkort för att redovisa arbetad tid. Då det gäller tjänstemän med
månadslön hör man ofta att det inte behövs någon tidrapport om det inte
finns några avvikelser. Men tänk på att tidrapporten är den anställdes faktura
till företaget. Det är väl ingen som betalar en faktura som inte kommer?
Även om tidrapporten är blank så skall den lämnas in. Den som råkar illa ut
i detta är löneadministratören, som får skäll av chefen, då chefen vet att Kalle
haft semester under augusti, men detta finns inte registrerat.
Finns det då ingen tidrapport inlämnad har löneadministratören givetvis
slarvat bort denna, enligt den anställde. Ta därför som policy att tidrapport
alltid skall komma in, även om ingen avvikelse finns.

Personalliggare

Tänk på att du som arbetsgivare måste föra en personalliggare för varje
dag, om vilka personer som är verksamma i din lokal och när de är
verksamma, om du bedriver verksamhet inom restaurang-, frisör-, tvätterioch byggbranschen. Skatteverket får göra besök för att kontrollera att detta
efterlevs. Arbetsgivaren kan om inte personalliggaren stämmer få en avgift
på 10 000 kronor plus 2 000 kronor för varje person som inte är upptagen i
liggaren, men som bedöms vara verksam i rörelsen. Fler branscher kommer

under 2017 att innefattas av denna lag.
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8. Beräkna lön
Vilken lön en anställd skall ha bestäms av kollektivavtalen. Det finns inte
reglerat i lag vilken lägstalön som gäller för en anställd.
En arbetstagare som är tillsvidareanställd (fastanställd) och tjänsteman,
har oftast sin lön reglerad som månadslön. Om personen jobbar deltid,
exempelvis 75 procent av heltid, utgår månadslön med 75 procent av
heltidslön. Då det gäller kollektivanställda är det även vanligt med timlön
som utbetalas månaden efter intjänandet. Det finns kollektivavtal som kräver
att anställda skall ha månadslön om de jobbar heltid. Ett exempel på detta
är butiksavtalet Handelsanställdas Förbund. Skillnaden på att ha timlön eller
månadslön är att timlönen varierar från månad till månad beroende på hur
många dagar som blir arbetstid. Månadslön täcker samtliga kalenderdagar
och blir lika stor oavsett en kort eller lång månad.
Timlön bygger uppåt från noll. Det innebär att om man inte jobbar får man
heller inte betalt. Vid frånvaro går det inte dra av något. Blir man sjuk kan
man få sjuklön som är 80 procent av timlönen. Vid semester kan man få
semesterlön o.s.v.
Månadslön är densamma varje månad men ger extra lön vid exempelvis
övertid. Vid frånvaro blir det avdrag.
Hur stort blir då avdraget respektive tillägget?
Lön finns inte reglerat enligt lag förutom semesterlön som bygger på hur
mycket man tjänar. Detsamma gäller vid sjukdom där arbetsgivaren skall
ersätta den anställde med 80 procent av den lön som skulle tjänats in dag två
till dag 14 hos arbetsgivaren.
Avdrag och ersättningar regleras av kollektivavtal och kan skilja mellan
avtalen. Här nedan presenteras några av de vanligaste former gällande
avdrag och ersättning.
Timlön ersätter övertid med grundtimpeng + 50 % övertidstillägg
Vanligt är även
grundtimpeng + 70 % övertidstillägg
grundtimpeng + 100 % övertidstillägg
Tilläggets storlek styrs i avtalen genom vilken tid som övertiden utförs.
OB-tillägg ges ut om arbetstiden ligger på en kväll eller helg men inom
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ordinarie arbetstid. Detta är då inte övertid utan ett extra tillägg till timlönen
med exempelvis 50, 70 eller 100 procent
Vid sjukdom görs inget avdrag på timlön men ersättning utgår enligt lag med
80 procent av timlönen för den tid man skulle ha jobbat under dag två till dag
14. Observera att sjuklön skall ges med 80 procent av den lön den anställde
skulle ha tjänat om personen inte hade blivit sjuk. Detta innebär att om OBtillägg skulle ha betalats ut för denna period skall även sjuklön utges med 80
procent av OB-tillägget.
Månadslön blir annan beräkning. Kollektivanställda som har månadslön får
oftast samma ersättning som de som har timlön. Vid exempelvis övertid och
OB måste man först räkna ner tiden till timlön. Även detta finns reglerat i
kollektivavtalen och handlar om en divisor som man delar månadslönen med
för att få fram timlönen.
Jobbar man kvällar och nätter kan man istället för OB få skifttillägg.
Vid månadslön för tjänstemän finns även där frånvaron reglerad i
kollektivavtalen. Här kommer några vanliga formler för beräkning:
Tjänstledig del av dag, Månadslön/175 ger avdrag per timma,
Tjänstledig 1-5 dagar, Månadslön/21 ger avdrag per arbetsdag,
Tjänstledig 6 dagar och fler görs avdrag per kalenderdag enligt formeln
Månadslön x 12/365

OBS!
Räkna alltid upp deltidslön till heltid
vid beräkning av tjänstledighet per dag och
övertid för tjänstemän.
Vid övertid använder många tjänstemannaavtal formeln Månadslön/94 vid
övertid före kl 20.00 på vardagkvällar och Månadslön/72
efter kl 20.00 och på lördag och söndag.
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