
Hur säker är 
din löneprocess?



Lönehantering kan vara både tidskrävande och svårt. Det finns en 

djungel av regler kring semester, VAB, föräldraledighet och annan  

frånvaro. för att inte tala om alla frågeställningar och regler kring 

kollektivavtal med kollektivavtal, lagar och myndighetskrav. 

Det är också vanligt att det är endast en administratör som hanterar 

företagets löner. Det göra att man blir extra sårbar vid semester, 

sjukdom eller när någon slutar. 

Genom att ta hjälp av oss, kan du släppa all oro över att något blir 

fel. Vi ser till att sätta upp moderna lösningar, med exempelvis digital 

tidsrapportering, som gör lönearbetet mer effektivt.  Vi förbereder 

filöverföring till banken och fixar myndighetsrapporteringen. Allt för 

att det ska bli så smidigt som möjligt. Du kan se oss som din förlängda 

personalavdelning, med utbildade lönekonsulter som dessutom gärna 

kan agera bollplank i olika personalfrågor.

Se oss som din förlängda 
personalavdelning



Svara på nedanstående frågor för att få koll på hur säker din löneprocess är för  

ditt företag. Svarar du Ja på alla frågor så har du en säker process, har du många  

Nej så kanske det är dags att se över företagets löneprocess.

    Har ni en kvalitetssäkrad arbetsprocess på lön?
Vi har bra och uppdaterade rutiner dokumenterade och fler än en  

person har tillgång till systemen.

    Har ni en tidsplan för löneprocessen?
Vi har tydliga deadlines för tidrapportering och attestering och när  

lönen ska vara registrerad på banken.

    Har ni en backup om löneadminsitratören är frånvarande?
Vi har mer än en löneadministratören som har tillgång till lönesystem,  

skicka bankfil, rapportera arbetsgivardeklaration på Skatteverket samt  

pensionsrapportering. Och lönekompetensen finns hos mer än en person.

    Hur digitalt arbetar ni?
Vi har inga manuella underlag på papper utan de anställda rapporter in sina

avvikelser digitalt. Detsamma gäller underlag för resor, traktamente och övriga

utlägg som ska betalas via lönen. Som chef attesteras underlagen digitalt.

    Arbetar ni enligt GDPR:s regelverk och kommunicerar  
    ni säkert med anställda?
Vi mejlar inget som är okrypterat samt förvarar alla underlag på ett säkert  

sätt. De anställda får sina lönebesked via app, webb eller digital brevlåda.

Hur effektiv och säker är 
ert företags löneprocess?



Uppstart av löneprocessen
Samarbetet börjar med att vi går igenom era förutsättningar och önskemål.  Vi går in närmare på hur vi  

arbetar och anpassar vårt arbetssätt efter era behov. Därefter gör vi en planering kring datum för inlämning 

av underlag, attest av preliminära lönebesked samt utbetalning av lönerna.

Så här jobbar vi  
på Confido
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Utbetalning 
När lönerna är attesterade, skickas lönebesked ut 

till de anställda och vi skapar lönefiler som antingen 

laddas upp på er bank eller skickas till löneansvarig  

på ert företag.

Attest 
När vi har hanterat era löner, skickar vi preliminära 

lönebesked till löneansvarig på ert företag för attest. 

Även för detta kan vi, om ni önskar, bestämma ett 

datum. I det här skedet har ni en chans att kontrollera 

och granska exempelvis sjukfrånvaro, semester, övrig 

frånvaro/närvaro samt eventuella utlägg. Om något 

skulle behöva justeras, återkopplar ni direkt till oss. 

Rapporter 
När månadens lönekörning är klart, är det dags  

för inrapportering till olika myndigheter. Det kan  

vara allt från inrapportering till SCB, Bygglösen eller  

Collectum/pensionsrapportering. I det här steget 

skapar vi även allt underlag för bokföringen,  

arbetsgivardeklarationer och semesterskuld. 

Löneunderlag  
– avvikelser och inrapportering 
Löneansvarig på ert företag samlar in de anställdas 

tidrapporter, eventuella utlägg & reseräkningar och 

skickar in dessa till oss senast det datumet vi har 

kommit överens om. Vi erbjuder mallar för tid- 

rapporter men det finns också digitala lösningar  

för både tidrapportering och reseräkningar som  

vi gärna hjälper er att komma igång med. Vi har  

även möjlighet att ta emot och hantera underlag  

och filer från olika försystem.



Våra kunder är olika stora, i olika branscher och har vitt skilda behov och  

utmaningar. Det är därför det är så viktigt med en nära relation, där vi lär känna 

varandra och kan skapa en optimerad lösning för just din verksamhet. Saker och 

ting kan förändras över tid och ibland behövs mycket stöttning, ibland mindre.

Boka ett möte!
Oavsett var du befinner dig idag, om du är nystartad, vill utveckla ditt företag eller 

kanske har en byråkontakt sedan tidigare – boka ett möte så tar vi ett första snack 

och ser vart det leder. Se det som gratis konsultation där du väljer nästa steg.  

Ta med dina frågor så ses vi.

Ring 0470-745 740 eller mejla till hej@confidoab.se

Våra lönekonsulter:

Inget företag är det  
andra likt

Anette DahlströmMelissa Aroca Aguirre  

Tel 0470-745 740  |  info@confidoab.se  |  www.confidoab.se
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