
 

  

  

 

Semesterårsskifte april 2019  

 
Flex Lön  

 

 
Bäste kund!  
 
Det börjar närma sig semesterårsbyte i systemet och vi på Flex Lön skulle vilja informera er 
kunder om hur ni ska gå tillväga. Detta dokument vänder sig till er som har sitt semesterår från 
första april till sista mars.  
 
Med vänlig hälsning  
Flex Applications 
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Arbetsgång vid semesterårsbytet 1 april  
Följande arbetsgång gäller dig vars semesterår börjar den 1 april. Det vanliga är då att 
intjänandeåret är från 1 april föregående år till 31 mars i år.  
 
1. Skapa lönekörningen för april och hämta in/registrera all frånvaro för mars månad. Det är 
vanligt att man gör semesterårsskiftet i den ordinarie lönekörningen för april för att få de nya 
semesterdagarna med på lönespecifikationen, då görs semesterberäkningen som sista steg i 
lönekörningen för april. Vi rekommenderar dock att man gör semesterårsskiftet i en extra 
lönekörning för alla anställda utan att hämta in några lönetransaktioner. Denna extra 
lönekörning kommer då endast att användas för semesterårsbyte och man behöver inte skicka 
ut lönespecifikationer till de anställda (om inga pengar har betalats ut i lönekörningen). Viktigt 
för att semesterskulden ska bli rätt är att extrakörningens utbetalningsdatum ska ligga efter men 
i samma månad som den ordinarie körningens utbetalningsdatum.  
 
OBS! Alla anställda måste vara med i lönekörningen för att semesterårsskiftet ska kunna utföras.  
 
2. Skapa en säkerhetskopia av företaget (Servicerutiner – Säkerhetskopiera).  
 
3. Om det finns kvarvarande semesterdagar/sparade dagar på sista året som inte får sparas 
längre (enligt inställningar på semesteravtalet) är det vanligt att man betalar ut värdet för dessa 
innan semesterårsbytet. Det enklaste sättet att hitta vilka anställda som har outtagen semester 
som inte får sparas längre är att använda bevakningen för Semesterdagar att ta ut i 
bevakningscentralen. Man kan också kan man ta ut rapport 9542 under Egna rapporter för att se 
semesterdagarna. 
 
Med hjälp av något av dessa sätt man välja att manuellt betala ut överskjutande dagar med en 
avsedd löneart direkt i löneberedningen innan semesterårsskiftet görs. Dessa lönearter kan man 
även generera ut via massregistreringen där anger man antal semesterdagar som skall betalas ut 
för varje person. Lönearterna för utbetalning av semesterdagar i pengar ska vara inställda på att 
räkna ned saldot för kvarvarande/sparade semesterdagar.  
 
4. Gör en preliminär semesterberäkning. Klicka på Arbeta med och välj Semesterberäkning från 
menyn.             
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Välj Preliminär semesterberäkning (endast rapport). 

 

 
 
 
5. Kontrollera rapporten för den preliminära semesterberäkningen. Ett tips för att få en 
överskådlig bild över det intjänade semesteråret är att ta upp kalendariet i löneberedningen för 
en anställd och ange den intjänade perioden; där ser man vad som är semestergrundande och 
inte semestergrundande hela dagar. Del av dag-frånvaro kräver ett dubbelklick på dagen för att 
se informationen om den. 
 
Om den preliminära semesterberäkningen ser ut att stämma och all frånvaro är registrerad för 
föregående semesterår ska semesterberäkningen utföras. Det är i detta skede viktigt att betalda 
semesterdagar för föregående semesterår är registrerade i lönekörningen och semestersaldon är 
nedräknade för att semesterberäkningen ska bli korrekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semesterårsskifte april Flex Lön  4 

 
 
6. Utför semesterberäkning. Klicka på Arbeta med och välj Semesterberäkning från menyn. 

 

 
 
Välj Utför semesterberäkning och uppdatera personregistret.  
 

 
 
7. När semesterberäkningen har utförts i ordinarie/extra lönekörning är det bara att göra 
periodavräkningen som vanligt.  
 
8. Om semestersaldon redovisas i Flex Tidredovisning eller HRM Time, glöm ej att exportera över 
semestersaldona från Flex Lön till Flex Tidredovisning eller HRM Time. 


