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Programförändringar 

1 Allmänt 

1.1 Läs detta även om du inte läser resten 

1.1.1 Striktare kontroll av variabler 

Du kommer inte att kunna spara ett löneslag där formeln innehåller en okänd 
variabel. Uppgraderingen kopierar de vanligaste förekommande, t ex ”BELOPP” 
till de nya ledtexterna. Du bör dock själv ta bort det ur faktorn i löneslaget. Se 
vidare under ”ledtexter”. 

2 Programförändringar 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Korrigering av händelsers kontering 

Det �inns nu en ny rutin för att korrigera konteringar i händelser och historik. 
Denna kan behövas om du redan råkat mata in en större mängd händelser för 
ett löneslag du nyss lagt upp och där använt fel kontering. Ny kontering räknas 
fram ifrån löneslaget och uppdaterar historik och händelser. Denna rutin hittar 
du under menypunkten ”Verktyg”. 

 

2.1.2 Nya variabler 

Vi har lagt till variablerna HDG, HMN, HAR, för händelsens dag, månad och år. 
Dessa kan exempelvis användas i en löneslagsformel för att ta olika värden för 
en beräkning, baserat på semesterår. 
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2.1.3 Bättre variabelvalidering 

Inbyggda och egende�inierade variabler kontrolleras numera av programmet. 
Anger du en variabel som inte �inns i ett löneslag så ger programmet en var-
ning. 

 

Sådana ledtexter skall i fortsättningen sättas under �liken ”Tillval”: 

 

2.2 Ändringar som rör Inkomstregistret 
Notera att det som omnämns här även tas upp i den separata handboksdelen 
Rapportering till inkomstregistret med Pedago lön http://www.pe-
dago.�i/pa/PLREF2200-inkomstregistret_v1-3.pdf 

2.2.1 Korrigeringar av felaktigt betald lön 

Då en lön utbetalats till ett för stort belopp skall detta korrigeras i inkomstre-
gistret genom att du gör ett återkrav i den aktuella perioden och dessutom kor-
rigeras personens anmälan i den period där den felaktiga utbetalningen skett. 

Detta görs automatiskt i denna version av Pedago lön, förutsatt att du anger 
perioden som korrigeras i fältet ”korr till” i manuell löneregistrering. 

 

I detta fall kommer Pedago lön att rapportera denna post som ”återkrav” och 
dessutom skapa en korrigerande anmälan för denna person i period 1901. 

2.2.2 Avslutande av Keva-anställningar 

Vid avslutning av en OffPl-anställd, dvs sådan som anmäls till Keva så skall vi 
även rapportera Kevas slutkoder, vilka är olika för KomPL och StPL, annars 
”ser” inte Keva avslutet. Detta sker automatiskt i denna version. 

http://www.pedago.fi/pa/PLREF2200-inkomstregistret_v1-3.pdf
http://www.pedago.fi/pa/PLREF2200-inkomstregistret_v1-3.pdf
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Keva har sänt ut en separat instruktion som även visar hur man kan sköta 
detta manuellt i inkomstregistret. 

2.2.3 Ställföreträdande betalare 

Kommuner som avlönar personliga hjälpare agerar som ställföreträdande beta-
lare och detta rapporteras på ett speciellt sätt. Dessutom skall kommunen 
lämna in en anmälan även för ”klienten” och detta är svårt att få gjort elektro-
niskt då det ofta är frågan om personer med speciella behov, som inte klarar att 
ge kommunen fullmakt elektroniskt. Av den orsaken har vi lagt in pappersblan-
ketter för detta i programmet. Blanketterna skapas som PDF-�iler i samma kata-
log som �ilerna som skall sändas till inkomstregistret. 

2.2.4 Ingen utbetalning 

Rutinen skrev tidigare fel kod om man hade bockat ”ingen utbetalning”. Detta 
är nu korrigerat. 

2.2.5 SF-Premie 

Denna var inte med i utskriftens summa. Detta är nu korrigerat. 

2.3 Skatteberäkning 

2.3.1 Skatteberäkning vid negativ inkomst 

Programmet tog alltid tilläggsprocent i dessa fall. Detta är nu åtgärdat. 

2.4 Registervård 

2.4.1 Skattekort 

Det �inns nu ett fält för A1-intyg. 

2.4.2 Ledtexter på löneslag 

Du kan ange egna ledtexter för fälten för antal, belopp och gånger. Detta görs 
under �liken ”Tillval” på löneslaget och texterna syns i manuell löneregistrering: 

 

2.5 Semesterberäkning 

2.5.1 Beräkna semesterrätt 

Vid specialfall då en person börjat sin anställning 20xx-04-01 och man räknar 
till 201xx-03-31 skall alltid räknas som ett år. 

Nu visas både gamla och nya värdet då beräkningen körs: 

Froman Bruno 

År: 1,13, Dagar: 2,00 -> 2,50,  0,00 % 0,00 % 
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2.5.2 Justerat beräkningen 

Det fanns ett �lertal oklarheter i reglerna för uträkning av semester, speciellt då 
det gällde de kommunala avtalen. Vi har nu justerat dessa för att minimera ma-
nuell handpåläggning vid semesterberäkning. 

2.5.3 Mer information i rutinen ”Editera semester” 

Det syns nu vilken tabell som används då man räknar enligt AKTA, samt även 
vilka månader som tagits med som semestergrundande. Dessutom visas nu i 
procentkolumnen antingen grunden för procentsemester, eller grunden för OB-
tillägg. 

 

2.6 Frånvaro 

2.6.1 Lönehändelser som skapas från frånvaro 

Programmet kan skapa händelser med avdrag automatiskt från frånvaron. Nu-
mera kontrollerar programmet om det redan �inns en lönehändelse skapad från 
en viss frånvarorad så att det inte blir dubbletter. 

Om händelser skapas eller ej styrs av en parameter, Parametrar, Fran-
varoHan-delser J. Vidare skall frånvaroslaget ha önskat löneslag angivet i fältet 
”Löneslag”. 

2.6.2 Registrering sjukfrånvaro 

Löneslag för korrigering letas fram i följande ordning: Löneslag, Löneslag ma-
nuell, Pensionskod. Ange önskat löneslag i ”Löneslag manuell” om du INTE vill 
att programmet skall skapa händelser från denna frånvaro då automatlöner 
körs. 

I den tidigare versionen togs bruttolönen från den första anställningen ifall 
personen hade haft �lera anställningar i den period som korrigerades. Detta är 
nu korrigerat så att lön tas från samma anställning som korrigerats. 

2.7 Statistik 

2.7.1 Sjölönestatistik till ÅSUB 

Statistikkodens längd är nu ökad till 8 tecken eftersom det numera är IMO där 
och inte callsign. 

2.8 Utskrifter 

2.8.1 Allmänt 

OBS! Programmet kräver Crystal runtime 21 eller senare (13_0_21). 

2.8.2 Avstämningslistan 

Sorteringen är nu ändrad till ”Period-Löneslag”. 
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2.8.3 Ledighet per arbetsplats 

Layouten är justerad. Listan är numera trespråkig. 

2.8.4 Övriga listor 

Smärre justeringar har gjorts i �lera listor. 

2.9 Övrigt 
Denna version av programmet är byggd med MS Visual Studio 2017 och install-
ationsprogrammet med InstallShield 2018 R2. 


	Programförändringar
	1 Allmänt
	1.1 Läs detta även om du inte läser resten
	1.1.1 Striktare kontroll av variabler


	2 Programförändringar
	2.1 Allmänt
	2.1.1 Korrigering av händelsers kontering
	2.1.2 Nya variabler
	2.1.3 Bättre variabelvalidering

	2.2 Ändringar som rör Inkomstregistret
	2.2.1 Korrigeringar av felaktigt betald lön
	2.2.2 Avslutande av Keva-anställningar
	2.2.3 Ställföreträdande betalare
	2.2.4 Ingen utbetalning
	2.2.5 SF-Premie

	2.3 Skatteberäkning
	2.3.1 Skatteberäkning vid negativ inkomst

	2.4 Registervård
	2.4.1 Skattekort
	2.4.2 Ledtexter på löneslag

	2.5 Semesterberäkning
	2.5.1 Beräkna semesterrätt
	2.5.2 Justerat beräkningen
	2.5.3 Mer information i rutinen ”Editera semester”

	2.6 Frånvaro
	2.6.1 Lönehändelser som skapas från frånvaro
	2.6.2 Registrering sjukfrånvaro

	2.7 Statistik
	2.7.1 Sjölönestatistik till ÅSUB

	2.8 Utskrifter
	2.8.1 Allmänt
	2.8.2 Avstämningslistan
	2.8.3 Ledighet per arbetsplats
	2.8.4 Övriga listor

	2.9 Övrigt


