Viktiga övergripande definitioner inom LÖSEN

2011-04-08

Vilka ska ingå i underlaget?

Endast anställda enligt Byggavtalet som har Tidlön.

Exakt vilka av ovan anställda ska
ingå i underlaget?

- Tillsvidareanställd. Även anställd som börjat eller slutat under Löneperioden
- Visstidsanställd som arbetat minst en timme under Löneperioden
- Provanställd

Vilka ska INTE ingå i underlaget?

- Anställd som inte arbetat under Löneperioden
- Praktikant/Ferieanställd
- Utlandsanställd
- Ägare/delägare

Säkra Personuppgifter (PUL)

Varje LÖSEN-Rapport, oavsett om den lämnas via fil eller manuellt, är PUL-säkrad. Det innebär att Personnummer och
Personnamn envägskrypteras (hashning), dvs. det finns ingen möjlighet att dekryptera (återskapa) originaldata.
Byggnads kan, i samband med lönegranskning, endast "låsa upp" personuppgifter för sina medlemmar, dvs. endast för
dem som har motsvarande envägskrypterade Personnummer kopplat till aktiv medlem i Byggnads medlemsregister.
Sveriges Byggindustrier (BI) kommer överhuvudtaget inte att ta del av några personuppgifter.

Frekvens

Enligt kollektivavtalet är alla Byggföretag skyldiga att leverera en LÖSEN-rapport minst varannan månad.

Rapporttidpunkt

Det är företagets Löneperiod som är avgörande för när uppgifter ska rapporteras. LÖSEN är ständigt öppet för
mottagande av rapport.
LÖSEN i version 1 är inriktad mot Tidlön och förväntan är att företagen rapporterar i slutet av varje kalendermånad i
samband med lönekörningen.

Löneperiod

Första respektive sista dag i den period som Löneuppgifterna avser är Startdatum respektive Slutdatum i LÖSENrapporten.
Byggnads och BI förväntar sig att Byggföretagen rapporterar i "efterskott", dvs. i samband med lönekörningen månaden
efter den Löneperiod som ska rapporteras.

Filformat och fältformat

Det finns ett XML-schema med fastställt filformat för inrapportering till LÖSEN. Inga andra filformat kommer att stödjas.

Plats att rapportera till

BI och Byggnads tar emot LÖSEN-rapporter från varsin webbplats.
- Byggföretag som är Medlemmar i BI = Webbplats LÖSEN BI
- Byggföretag med hängavtal
= Webbplats LÖSEN Byggnads

Automatiserad rapportering

De företag som så önskar kan automatisera sin rapportering under förutsättning att LÖSEN-rapporteren lämnas i
filformatet XML. Det krävs då en formell beställningsrutin för att sätta upp en sådan automatiserad lösning för ett
företag. Rapportering görs till en specifik SFTP-plats. I samband med beställningen får företaget instruktioner om hur
detta går till.

Annan rapportering än fil

BI och Byggnads kommer att ta fram en gemensam lösning för manuell rapportering för företag som inte har möjlighet
att leverera rapport i fastställt filformat. När lösningen är klar kommer den att presenteras på respektive webbplats för
LÖSEN.

Skickat fel rapport
Ändra/uppdatera uppgifter

Det går att skicka en ny LÖSEN-Rapport om det fanns felaktigheter och/eller andra brister i den ursprungliga.
Den nya LÖSEN-Rapporten skall då skickas i sin HELHET eftersom det inte finns något stöd för att ta emot enbart
ändringar. Den nya rapporten ersätter HELT den ursprungliga.
Möjligheten att skicka en ny LÖSEN-Rapport, som ska ersätta en tidigare, kommer att finnas upp till månader efter den
Löneperiod som rapporterats. Exempel: LÖSEN-Rapporten avseende maj, som rapporterades i juni, innehöll
felaktigheter. Rapporten kan då ersättas med en ny före den sista augusti.
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Övergripande definitioner

Specifikation av ingående fält i LÖSEN-Rapporten
Nr Namn
1 Organisationsnummer

Förklaring
Juridiskt organisationsnummer

2011-04-08
Oblig. Förväntat värde
Ja

Urval

2 Företagsnamn
3 Löneperiod startdatum

Företagets namn
Löneperiodens startdatum

Ja
Ja

Vanligtvis den första i en kalendermånad

4 Löneperiodens slutdatum

Löneperiodens slutdatum

Ja

Vanligtvis den sista i en kalendermånad

5 Personnummer

Anställdes personnummer

Ja

6 Namn
7 Avtalsområde

Nej
Ja

5-ställig kod

Nya Byggavtalet.

8 Fördelningstal

Anställdes namn
Avtalsområde för arbetade timmar.
Kod för Medlemsorganisationsnummer i Svenskt
Näringsliv + kod för avtalsområde
Anställdes fördelningstal. Enligt kollektivavtalet

Ja

0 - 100

Kan variera för en anställd under en och samma löneperiod och blir då flera
poster/individuppgifter. Kan den exaktheten inte uppnås, används den senaste i
löneperioden.

9 Lönetyp - Tidlön

Tilldela värdet 1

Ja

Initialt enbart Tidlön (1) i LÖSENRapporten

Faktiskt arbetade timmar, dvs. inklusive övertid Tidlön.
Utbetald lönesumma - Tidlön. Exklusive ev
övertidstillägg
Endast för månadsavlönade

Ja

Se flik 'Urval timmar och lönesumma' för exakt definition

Ja

13 Övertidstimmar
14 Övertidstillägg
15 Byggarbetsplatsens län och
kommun

Antal arbetade timmar på övertid
Tillägget för arbetade timmar på övertid
Kommunkod enligt SCB-tabell

Ja
Ja
Ja

4-ställig kod

16 Byggarbetsplatsens postort

Postortens namn till arbetsplatsen. Frivillig
uppgift.
Enligt kodförteckning NYK (Näringslivets
Yrkesklassifikation).
Utbetalt OB-tillägg

Nej

Postortens namn i klartext

Gäller både tim- och månadsavlönade. Se flik 'Urval timmar och lönesumma' för exakt
definition
Avtalad fast månadslön, dvs. exklusive rörliga tillägg. Månadslönen uttrycks i heltid, även om
den anställde arbetar deltid.
Se flik 'Urval timmar och lönesumma' för exakt definition
Se flik 'Urval timmar och lönesumma' för exakt definition
Byggarbetsplats/-er som den anställde arbetat på under Löneperioden.
- Detta gäller för Timavlönade. Saknas den detaljnivån så används koden för huvudsaklig
arbetsplats under perioden.
- För Månadsavlönade räcker att ange den byggarbetsplats som den anställde huvudsakligen
arbetat på under perioden
Se ovan

Ja

6-ställig kod

10 Arbetade timmar
11 Lönesumma
12 Avtalad månadslön

17 Yrkeskod
18 OB-tillägg
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Se flik 'Övergripande definitioner' för vilka anställda som ska ingå i LÖSEN-Rapporten

Ja

OBS! Obligatorisk uppgift. Dock tillåtet (och nödvändigt) att undantagsvis rapportera '0'
(nolla) om Yrkeskod för en anställd inte kan specificeras.
Nytt i Byggavtalet: OB-tillägg tillämpas endast under "ordinarie" arbetstid; aldrig för övertid.

Ja

Spec av fält i LÖSEN

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR - TIDLÖN

2011-06-14

Timlön

Månadslön

Arbetade timmar inklusive Övertid och Tid som ersätts med utgående lön enligt nedan spec samt
motsvarande Lönesumma exklusive tillägg för OB, Skift och Övertid.
Lön/ersättningar på lönearter enligt specifikation Ingår inte i LÖSEN ska inte ingå.

Arbetade timmar inklusive Övertid och Tid som ersätts med utgående lön enligt nedan spec samt motsvarande
Lönesumma exklusive tillägg för OB, Skift och Övertid.
Lön för ej arbetad tid - vid föräldraledighet, sjukfrånvaro etc. - ska inte ingå. Motsvarande gäller även tid och
lön/ersättningar på lönearter enligt specifikation Ingår inte i LÖSEN.
Avtalad Månadslön. För anställda som arbetar deltid anges det belopp som motsvarar heltidslön.

Löneart

Fält i LÖSEN (i blått)

Fält i LÖSEN (i blått)

Tid som ersätts med utgående lön
Skyddsombud
Facklig förtroendeman
( Helglönedag)
Permission
Kompensationsledighet

Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön
Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön
Ska ej ingå!
Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön
Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön

Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön
Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön
Ingår ej i arbetade timmar. Ersättningen ska dock ingå i lönesumman
Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön
Ska ingå i Arbetade timmar och Lönesumma. Räknas som arbetad tid och ersätts med utgående lön

Tillägg under ordinarie arbetstid
OB-tillägg
Skifttillägg

OB-Tillägg (anm: endast tillägget. Kan aldrig förekomma vid övertid)
OB-Tillägg för skiftarbete

OB-Tillägg (anm: endast tillägget. Kan aldrig förekomma vid övertid)
OB-Tillägg för skiftarbete

Övertidstimmar (anm: ingår även i Arbetade timmar).
Övertidstillägg (anm: endast tillägget)

Övertidstimmar (anm: ingår även i Arbetade timmar).
Övertidstillägg (anm: endast tillägget)

DETALJSPEC AV LÖNEARTER
SOM INGÅR (exempel)

Övertid
Övertidstillägg

INTE INGÅR I LÖSEN (exempel)
Löneart

Kommentar

Tid som ersätts med utgående lön
Helglönedag
Arbetstidsförkortning

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!

Ingår ej i arbetade timmar. Ersättningen ska dock ingå i lönesumman
Ska ej ingå!

Tid som ersätts med Grundlön
Permittering
Restid

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!

Övriga ersättningar
Reskostnadsersättning
Traktamente
Kostersättning
Logiersättning
Förrättningstillägg
Bilersättning
Släpvagnstillägg

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!

Annan lön
Sjuklön
Havandeskapslön
Föräldralön
Semesterlön

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!

Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
Ska ej ingå!
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Urval timmar o lönesumma

TIDLÖN - Beräkningsexempel: Timlön
X

X

Bygge Byggare
Löneperiod

2011-05-01 -- 2011-05-31

Kommentar
Löneutbetalning i juni

"Möjlig" arbetstid*

176,00 tim

Maj 2011: 22 arbetsdagar à 8 timmar per dag

Arbetade timmar

183,00 tim

Arbetade timmar inklusive Övertid och Tid som ersätts med utgående lön

Varav OB-tid
Övertid

5,00 tim
10,00 tim

Timlön

Att rapportera i LÖSEN
Arbetade timmar
Lönesumma

Antal timmar på Obekväm arbetstid. OBS! Kan aldrig sammanfalla med Övertid
Antal Övertidstimmar

160,00 kr/tim

OB-tillägg
Övertidstillägg

X
X

2011-05-30

32,00 kr/tim
80,00 kr/tim

183,00 tim
29 280,00 kr

OB 1: 20 % av utgående lön
Övertid B: 50 % av utgående lön

Arbetade timmar x Timlön

S:a OB-tillägg

160,00 kr

OB-timmar x OB-tillägg

Övertidstimmar
S:a Övertidstillägg

10,00 tim
800,00 kr

Övertidstimmar x Övertidstillägg

* Antal vardagar under aktuell löneperiod x 8 timmar

X Ingår i granskningsunderlaget till Byggnads
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Beräkn ex - Timlön

TIDLÖN - Beräkningsexempel: Månadslön i efterskott
X

X

Bygge Byggare
Löneperiod
"Möjlig" arbetstid*
Frånvaro
Övertid
Arbetade timmar

2011-05-01 -- 2011-05-31
176,00 tim
16,00 tim
10,00 tim
170,00 tim

Varav OB-tid
X

Avtalad månadslön
Ordinarie lön vid övertidsarbete
OB-tillägg
Övertidstillägg
Löneavdrag i juni
Sjukfrånvaro, dag 1
Sjukfrånvaro, dag 2
S:a Löneavdrag
Sjuklön dag 2

X
X
X

Att rapportera i LÖSEN-Rapport
Arbetade timmar
Avtalad månadslön
Lönesumma
OB-tillägg
Övertidstimmar
Övertidstillägg

5,00 tim

Kommentar
LÖSEN-Rapport avseende maj lämnas i juni
Maj 2011: 22 arbetsdagar à 8 timmar per dag
Sjukfrånvaro (dag 1 och 2)
Faktiskt arbetad tid under Löneperioden.
Timmar på obekväm arbetstid. OBS! Kan aldrig sammanfalla med Övertid.

26 500,00 kr
152,88 kr/tim
30,58 kr/tim
76,44 kr/tim

1 223,08
244,62
1 467,69
978,46

kr
kr
kr
kr

170,00 tim
26 500,00 kr
25 582,69 kr
152,88 kr
10,00 tim
764,42 kr

Utgående lön**
OB 1: 20 % av Utgående lön**
Övertid B: 50 % av Utgående lön**

(månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per frånvarotimme
(20% av månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per frånvarotimme
(80% av månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per frånvarotimme

Avtalad månadslön + [(ordinarie lön vid övertid) - (Sjuklön och Löneavdrag)
= (OB-timmar x OB-tillägg)
= (Övertidstimmar x Övertidstillägg)

* Antal vardagar under aktuell löneperiod x 8 timmar
** Utgående lön = (månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per timme

X Ingår i granskningsunderlaget till Byggnads
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2011-05-30

Beräkn ex-Månlön i e-skott

TIDLÖN - Beräkningsexempel(2): Månadslön i efterskott
X

X

Bygge Byggare
Löneperiod
"Möjlig" arbetstid*
Semester
Arbetstidsförkortning
Arbetade timmar

2011-06-01 -- 2011-06-30
152,00 tim
32,00 tim
8,00 tim
112,00 tim

Anm.
Helglönedagar**
X

Avtalad månadslön

24,00 tim

Att rapportera i LÖSEN-Rapport
Arbetade timmar
Avtalad månadslön
Lönesumma**

Kommentar
LÖSEN-Rapport avseende juni lämnas i juli
Juni 2011: 19 arbetsdagar à 8 timmar per dag
4 dagar
1 dag
Faktiskt arbetad tid under Löneperioden.

Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och midsommarafton

26 500,00 kr

Lön vid semester och arbetstidsförkortning
Semester, 4 dagar
4 876,00 kr
Arbetstidsförkortning, 1 dag
1 261,90 kr
Summa
6 137,90 kr

X
X
X

2011-06-09

112,00 tim
26 500,00 kr
20 362,10 kr

(4,6% x avtalad månadslön) per semesterdag
(1/21) x avtalad månadslön per dag***

Avtalad månadslön - (semesterlön + lön vid arbetstidsförkortning)

* Antal vardagar under aktuell löneperiod x 8 timmar
** Helglönedagar ingår inte i arbetade timmar. Helglön ingår däremot i Lönesumman, dvs. det ska inte göras något avdrag för helglön från Avtalad månadslön.
*** Se beräkningsregler nedan.

X Ingår i granskningsunderlaget till Byggnads
Beräkning av lön vid Arbetstidsförkortning
Del av dag
(månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden)
Hel dag
(1/21) x Avtalad månadslön
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Per timme
Per dag

Beräkn ex-Månlön i e-skott(2)

TIDLÖN - Beräkningsexempel: Månadslön i förskott
X

X

X

Bygge Byggare
Löneperiod

2011-05-01 -- 2011-05-31

"Möjlig" arbetstid*
Frånvaro
Övertid
Arbetade timmar
Varav OB-tid
Avtalad månadslön
Ordinarie lön vid övertidsarbete
OB-tillägg
Övertidstillägg

176,00
16,00
10,00
170,00
5,00
26 500,00
152,88
30,58
76,44

tim
tim
tim
tim
tim
kr
kr/tim
kr/tim
kr/tim

2011-05-30

Kommentar
LÖSEN-Rapport avseende maj lämnas först i juni även vid förskottslön. Detta för
att timmar och belopp avseende Tillägg/Avdrag kan redovisas först månaden
efter aktuell Löneperiod.
Maj 2011: 22 arbetsdagar à 8 timmar per dag
Sjukfrånvaro (dag 1 och 2)
Faktiskt arbetad tid under Löneperioden.
Timmar på obekväm arbetstid. OBS! Kan aldrig sammanfalla med Övertid.

Utgående lön**
OB 1: 20 % av Utgående lön**
Övertid B: 50 % av Utgående lön**

Löneavdrag i juni
Sjukfrånvaro, dag 1
Sjukfrånvaro, dag 2

1 223,08 kr
244,62 kr

(månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per frånvarotimme
(20% av månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per frånvarotimme

S:a Löneavdrag
Sjuklön dag 2

1 467,69 kr
978,46 kr

(80% av månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per frånvarotimme

X
X

Att rapportera i LÖSEN-rapport
Arbetade timmar
Avtalad månadslön

170,00 tim
26 500,00 kr

X

Lönesumma

25 582,69 kr

OB-tillägg
Övertidstimmar
Övertidstillägg

152,88 kr
10,00 tim
764,42 kr

Avtalad månadslön maj + [(ordinarie lön vid övertid) - (Sjuklön och Löneavdrag)
avseende maj, justering i juni]
= (OB-timmar x OB-tillägg) utbetald i juni
= (Övertidstimmar x Övertidstillägg) utbetald i juni

* Antal vardagar under aktuell löneperiod x 8 timmar

** Utgående lön = (månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden) per timme
X Ingår i granskningsunderlaget till Byggnads
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Beräkn ex-Månlön i f-skott

TIDLÖN - Beräkningsexempel(2): Månadslön i förskott
X

Bygge Byggare
Löneperiod

X

"Möjlig" arbetstid*
Semester
Arbetstidsförkortning
Arbetade timmar

2011-06-01 -- 2011-06-30

Anm.
Helglönedagar i juni**
X

Avtalad månadslön

152,00
32,00
8,00
112,00

tim
tim
tim
tim

24,00 tim

2011-06-09

Kommentar
LÖSEN-Rapport avseende juni lämnas först i juli även vid förskottslön. Detta för
att timmar och belopp avseende Tillägg/Avdrag kan redovisas först månaden
efter aktuell Löneperiod.
Juni 2011: 19 arbetsdagar à 8 timmar per dag
4 dagar
1 dag
Faktiskt arbetad tid under Löneperioden.

Kristi Himmelfärdsdag, nationaldagen och midsommarafton

26 500,00 kr

Lön vid semester och arbetstidsförkortning
Semester, 4 dagar
4 876,00 kr
Arbetstidsförkortning, 1 dag
1 261,90 kr
Summa
6 137,90 kr

X
X

Att rapportera i LÖSEN-rapport
Arbetade timmar
Avtalad månadslön

112,00 tim
26 500,00 kr

X

Lönesumma**

20 362,10 kr

(4,6% x avtalad månadslön) per semesterdag
(1/21) x avtalad månadslön per dag***

Avtalad månadslön juni - [(semesterlön + lön vid arbetstidsförkortning)
avseende juni, justering i juli ]

* Antal vardagar under aktuell löneperiod x 8 timmar
** Helglönedagar ingår inte i arbetade timmar. Helglön ingår däremot i Lönesumman, dvs. det ska inte göras något avdrag för helglön från Avtalad månadslön.
*** Se beräkningsregler nedan.

X Ingår i granskningsunderlaget till Byggnads
Beräkning av lön vid Arbetstidsförkortning
Del av dag
(månadslönen x 12) / (52 x veckoarbetstiden)
Hel dag
(1/21) x x avtalad månadslön
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Per timme
Per dag

Beräkn ex-Månlön i f-skott(2)

2011-03-28

Avtalskoder
Svenskt Näringsliv
Avtalskoder inom Sveriges Byggindustrier
Kod1

Avtal

28075

Byggavtalet

Kommentarer

1

Yrkeskoder från november 2010
Svenskt Näringsliv
Yrkeskoder inom Sveriges Byggindustrier
1

Kod
712405
711100
712210
832300
721600
724305
931015
713205
712205
712415
833300
724215
712410
833200
723100
833205
712105
712115
712120
724210
722100
721205
912200
712910
713105
712310
713110
712905
931010
931005
712110
1
2
3
4

Arbetarkategori

Kommentarer

Beläggningsarbetare
Bergarbetare
Betongarbetare
Bilförare (lastbils- och långtradarförare)
Dykare
Elmontör (spårföretag)
Förrådsarbetare
Golvläggare (parkett- och mattläggare)
Håltagare
Järnvägsarbetare (banarbetare/-tekniker)
Kranförare
Ledningsmontör (kontaktledningsmontör)
Mark- o anläggn.arb. (inkl gatu-, väg- och ledningsarbetare)
Maskinförare (anläggningsmaskinförare)
Motorfordonsmekaniker/-reparatör
Muddringsarbetare
Murare
Plattsättare
Putsarbetare
Signalmontör
Smeder
Spårsvetsare
Städpersonal
Ställningsbyggare
Takläggare
Träarbetare
Undertaksmontör
Yrkesarbetare, övriga
Övr. byggnadsarbetare <12 mån 2
Övr. byggnadsarbetare >=12 mån 3,4
Lärlingar5 samt övriga byggnadsarb. som ej fyllt 19 år

SSYK på 4-siffernivå plus 2 siffror som är förbundsanpassade NYK.
fyllt 19 år och arbetat < 12 månader i branschen (ej yrkesutbildade). Enligt Byggavtalet
fyllt 19 år och arbetat minst 12 månader i branschen (ej yrkesutbildade). Enligt Byggavtalet
fyllt 19 år. Oavsett tid i branschen. (ej yrkesutbildade). Enligt Väg & Banavtalet
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