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Denna information vänder sig till företag med hängavtal. 
Företag som är medlem i arbetsgivarorganisation går till sidan  
www.losenrapportering.se  
 

1) Gå in på www.byggnads.se    
 

2) Logga in i den gula rutan (Har du inga inloggningsuppgifter går det bra att 
kontakta din region) 
 

3) Klicka på LÖSEN (Till vänster) 
 

4) Klicka på LÖSEN-webbformulär 
 
Nu ser du formuläret framför dig och det är dags att fylla i 
uppgifterna. 

 
1) Kommunkod- Sätt markören i rutan, klicka på pilen och markera den 

kommun där arbetet utförts. 
 

2) Postort- Skriv in den ort där arbetet utförts. 
 

3) Löneperiod- from-tom ex. 20150522. (tänk på att en löneperiod inte får 
överstiga en månad) 
 

4) Personnummer- 10 siffror, utan bindestreck 
 

5) Namn- För och efternamn på löntagaren 
 

6) Förd- (Fördelningstal) 100=yrkesarbetare med yrkesbevis.  
(Resten finns beskrivet i Byggavtalet kap. 3. Tänk på att i avtalet står 
fördelningstalet 100 som 1,0, 88 som 0,88 osv. det fungerar inte i systemet.) 
 

7) Arb.tim- Antalet arbetade timmar under perioden. 
 

8) Lön- Bruttolön för de arbetade timmarna (dvs. timlön gånger arb.Tim) 
Ingen semester- sjuklön osv ska redovisas, endast det som betalas för de 
arbetade timmarna. 
 

9) OB- ersättning för ev. obekväm arbetstid. 

http://www.losenrapportering.se/
http://www.byggnads.se/
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10) Månadslön- Om månadslön tillämpas fylls den i här. 
 

11) Ötid tim.- Antalet arbetade övertidstimmar. 
 

12) Ötid tillägg- Summa för de rapporterade ötid timmarna 
 

13) Yrkeskod- Sätt markören i rutan, klicka på pilen och markera den 
yrkeskategori som stämmer in på personen. 
 

Finns det inga siffror att redovisa i någon av kolumnerna skrivs siffran noll in. 
 

14) När alla uppgifter har fyllts i klickar du på Lämna in granskningsunderlag. 
Tänk bara på att om du vill ha en utskrift av rapporten måste detta göras innan 
du klickar på Lämna in granskningsunderlag. 
 

Nu är redovisningen färdig! 
 
Har du några frågor så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss. 
 
 
Med vänlig hälsning 

Byggnads Skåne 

 

Ida Bornlykke 

E-post  ida.bornlykke@byggnads.se 

Telefon:  010-601 15 04 

 

Christina Mårtensson 

E-post  christina.martensson@byggnads.se  

Telefon  010-6011353 

 

Fredrik Alm 

E-post  fredrik.alm@byggnads.se 

Telefon  101-601 16 46 
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