
 
 

 

Semesterkurs Crona Lön 
Välkommen på lönekurs hos oss på DataVara AB. Vi genomför kurser i att 
hantera löneprogrammet Crona Lön, som också säljs under namnen FDT 
Lön och Edison Lön. 

På vår semesterkurs lär du dig räkna semester manuellt samt att sköta hela se-
mesterhantering i löneprogrammet. Vår semesterkurs omfattar två dagar. 

Vi går igenom semesterlagen. Vi tittar på uträkningar enligt sammalönsprinci-
pen och enligt semesterlagen procent. Vi räknar semesterdagar och semester-
lön manuellt. Vi lär oss hur inställningarna ska vara i personal- och löneartsre-
gistret. Vi genomför ett semesterårsskifte och lär oss vilka lönearter vi ska an-
vända vid utbetalning av semester. 

Dag två går vi djupare in på hur inställningarna ska vara i de olika registren, 
semesteravtal, personalregister och löneartsregister. Vi gör ett semesterårs-
skifte och lär oss hur man rättar i detta. Vi tittar på semesterlöneskulden och 
hur den konteras. Byte av semesteravtal, semester i kalendariet. Efter genom-
gången kurs ska du självständigt kunna hantera semesterfunktionerna i löne-
programmet. På omstående sida hittar du vår dagplan för semsterkursen. 

Kursbokning 
Bokning kan du göra via vår hemsida eller helt enkelt genom att ringa oss. 
Kursbekräftelse kommer efter någon dag och ställs direkt till kursdeltagaren. 
Bekräftelsen innehåller all information som du behöver veta om kursen. Kur-
sen ger 3 aktualitetstimmar avseende SRF certifiering av lönekonsulter. 

Kurserna faktureras och betalas i förskott. Anmälan är bindande och eventuell 
avbokning ska meddelas oss senast två veckor innan kursstart. Avboknings-
skydd, som gäller vid egen eller nära anhörigs sjukdom, ingår i priset. 



 

Semesterkurs - Crona Lön 
Alla tidsangivelser är cirkatider 

Dag 1 
09.00 - 09.15 Presentation 
09.15 - 10.15 Allmänt om semester & teori 

Vad säger lagen? Vad innebär semesteravtal enligt Semesterlagen % och 
avtalet Sammalönsprincipen. Vad gäller vid kollektivavtal. Intjänandeår och 
semesterår, brutto- och nettosemester, förskottsemester, etc. 

10.15 - 10.30 Paus 
10.30 - 12.00 Manuella beräkningar semesterdagar & Semesterlön 

Manuella beräkningar av semesterdagar och semesterlön. Netto- och brutto-
semester, anställda som inte arbetar alla dagar i veckan.  

12.05 - 12.45 Inställningarna i löneprogrammet 
Vilket/vilka avtal väljer vi? Inställningar av Semesteravtal, 
företagsinställningarna. 

12.45 - 13.45  Lunch 
13.45 - 14.45 Semesterinställningar i personalregistret 

Inställningar i personalregistret. Vi lägger in några nyanställda.  
14.45 - 15.00 Semesterinställningar på lönearterna 

Hur skall lönearternas semesterinställningar vara. Vi tittar på olika lönearter o 
dess inställningar. 

15.00 - 15.15 Paus 
15.15 - 16.00 Semesterårsskifte 

Arbetsgången av ett semesterårsavslut. 
16.00 - 16.30 Sammanfattning, frågor och avslut 

 
Dag 2 
09.00 - 09.30 Resumé 

Resumé från dag 1 
09.30 - 10.15 Vi kontrollräknar 

Vi lär oss hur man kontrollera att det blivit rätt. Analys av ”Detaljerad lista”.  
10.15 - 10.30 Paus 
10.30 – 11.00 Slutför semesterårsskiftet 
11.00 – 11.15 Rättning av semesterskifte 

Vi återför ett semesterskifte och rättar lönebesked 
11.20 – 12.45  Utbetalning av semester  

Utbetalning av semesterlön och vilka lönearter man använder. Vilka lönearter 
används till korttidsanställda. 

12.45 - 13.45  Lunch 
13.45 – 14.15 Semester i kalendariet 

Hur man registrerar semester i kalendariet och hur kalendariet fungerar 
14.15 – 14.45 Slutlön & slutlöneguiden 
  Vi räknar manuellt på slutlön samt tittar på slutlöneguiden  
14.45 - 15.00 Paus 
15.00 – 15.50 Semesterskuld & Bokföring av semester 

Hur man sköter semesterskuld. På vilka sätt kan jag få ut semesterskulden 
Vilka lönearter ska vi använda vid utbetalning? Vad är bra att tänka på? 

15.50 - 16.30 Sammanfattning, frågor och avslut 

 


