
Lart Text

.0001. Tillsvidareanställning

.0002. ALVA Visstidsanställning

.0004. Vikariat

.0007. Adjungerad utan lön

.0009. Visstidsanställning

.0012. Anst u statl pensionsrätt

.0014. URA

.0015. Lön tillfällig (Lön=0 kr)

.0124. Lön tidsbegr intyg A1

.0195. Ers personer m F-skatt

.0196. Ej pens.gr Uppdragstagare

.0198. Arvode Uppdragstagare

.0199. Arvode utl gästföreläsare

.0200. Arvode framrapp/retro

.0201. Medlemsavgift

.0203. Arvode engångsbelopp

.0206. Avgångsvederlag

.0207. Uppehålls/Arbets-tillstånd

.0211. Sammanträdesarvode

.0214. Inrapp Arv engångsbelopp

.0215. Ssk.överenskommelse

.0295. Pensionspremie fg år

.0301. Retroaktiv lön

.0310. Omräkning

.0321. Inrapp Sjuklön timanställd

.0322. Sjuklön timanställd

.0323. Sjuklön avdrag timanställd

.0350. Fp-tillägg 10%

.0351. Föräldralön 10%

.0353. Tillf föräldrapenning

.0354. Tillf f-penn barns födelse

.0356. Graviditetspenning

.0359. Sjuklön 80% dag 2-14

.0360. Sjuklön 80%

.0361. Sjukpen.tlg10%

.0362. Sjukpen.tlg10%

.0363. Sjukpen.tlg

.0364. Sjukpen.tlg normalnivå

.0365. Rehabtillägg d1-14

.0366. Rehabtillägg d15-365

.0367. Rehabtillägg d 366-

.0368. Sjukptlg förebygg d 1-14

.0369. Sjukptlg förebygg d 15-90

.0370. Sjukptlg förebygg d 91-365

.0371. Sjukptlg förebygg d 366-

.0375. Sjuk/förtidspens

.0390. Sjuklön rörl tillägg 2-14

.0391. Karensavdrag

.0398. Ers rörl lönetillägg 80%

Löneartsförteckning Primula



.0399. Ers rörl lönetillägg 80%

.0612. Aftonundervisning

.0802. E Obekvämtidstillägg

.0804. K Obekvämtidstillägg

.0806. Förh Obekvämtidstillägg

.1202. Beredsk 1-130 tim

.1204. Beredsk 1-130 t x 100%

.1205. Beredskap 1-130 t x 200%

.1206. Beredskap mer än 130 tim

.1208. Beredskap > 130 t x 100%

.1209. Beredskap > 130 t x 200%

.1304. Semtillägg föreg år

.1310. Semestertillägg

.1311. Semestertillägg

.1312. Semestertillägg

.1325. Semestertillägg

.1800. Lönetillägg övrigt

.1801. Lönetillägg

.1802. Lönetillägg övr (ej reduc)

.1828. Lönetillägg

.1830. Mobility MC

.1835. Tj.pe Extra/Bruttolöneav -

.1841. Tj.pe Extra/AvsSparsem

.1846. Tj.pe Extra/Avssparsemf97

.2208. Rörl tillägg sjötillägg

.2209. Rörl tillägg expled arv

.2400. Ledningstillägg

.2401. Dekantillägg

.2402. Prefekttillägg

.2403. Prefekt.tlg,repatr

.2404. Enhchef/förest.tlg

.2405. Prefekt.tlg,bitr

.2406. Prefekt.tlg,stf

.2407. Dekan.tlg,repatr

.2408. Prodekantillägg

.2409. Prodekan.tlg,repatr

.2410. Studierektorstillägg

.2411. Dekan.tlg,vice

.2412. Prorektorstillägg

.2413. Rektor.tlg,vice

.2414. Rektor,vice,repatr.tlg

.2426. Kurs/Ämnes/programansvar

.2427. Styrelseuppdrag

.2428. Kombtjänstarvode

.2429. Komb. jour pens.gr

.2490. Uppdragstillägg(reduc ej)

.2800. Engångsbelopp

.2802. Utlandstillägg

.2804. Barntillägg

.2805. Medföljandetillägg

.3112. Övertid lärare ers

.3113. Övertid lärare t kompledig



.3114. Övertid T/A enkel ers

.3116. Övertid T/A  kval ers

.3118. Uttag kompledighet

.3132. Mertid T/A ersättning

.3133. Mertid lärare ersättning

.3134. Mertid T/A ers part ledig

.3135. Mertid lärare ers part led

.3136. Mertid T/A  t kompledighet

.3137. Mertid lärare  t kompledig

.3214. Sakkunnig/opponentarvode

.3216. Styrelsearvode

.3258. Inrapp arv ej p.gr tillf A

.3266. Inrapp arvode SINK ej pens

.3268. Inrapp arvode ej pensiongr

.3269. Inrapp Timarvode

.3270. Arvode ej tj.pensionsgr

.3271. Timarvode

.3272. Timarv utl gästföreläsare

.3274. Inrap arv F ej pensiongr

.3275. Inrapp arv F

.3279. Inrapp Timarv tillf A

.3290. Utbildningsbidrag

.3291. Utbildn.bidr(avdr sjuk)

.3292. Utbild.bidr KPU

.3915. Övr kostnadsersättn

.4001. Resekostnader inrikes

.4002. Övr resekostnader inrikes

.4004. Stipendium bästa exam.arb

.4005. MFS-stipendium

.4006. Stipendium grundutb

.4007. Stipendium forskarutb

.4008. Stipendium postdoc

.4009. Stipendium ssk samarbproj

.4010. Stipendium international

.4011. Hemresa skattepl

.4012. Sjukvårdsersättn skattepl

.4014. Taxi sjuk 1-14 utlägg

.4016. Ers f bostad

.4017. EU-moms

.4022. Moms

.4023. Moms minus

.4024. Traktamente

.4026. Böcker/tidskrifter

.4027. Utlägg inrikes

.4028. Ers endagsförrättn

.4030. Nattraktamente

.4031. Studerande-ers/bidrag

.4032. Ersättning

.4033. Eget utlägg

.4034. Traktamente utrikes

.4038. Utlägg

.4043. Km.ers skattefri



.4047. Trakt inrikes > 3 mån

.4048. Trakt utl > 3 mån

.4050. Friskvårdsbidrag

.4051. SINK 4024 Traktamente

.4052. SINK 4034 Traktamente utr

.4053. SINK 4043 Km.ers skattefri

.4090. Sjukvårdsersättn skattefri

.4091. Läkemedelsers skattefri

.4093. Moms 4031 4032

.4100. Repr utrikes

.4101. Repr inrikes

.4102. Resekostn ers

.4103. Repr inrikes

.4104. Repr utrikes

.4105. Repr utrikes

.4106. Lönetillägg

.4107. Repr inrikes

.4109. Representation

.4110. Logi

.4111. Logi

.4112. Läkemedelsers skatteplikt

.4116. Lönetillägg

.4146. Lönetillägg utrikes

.4720. Löneutjämning, plus

.4721. Löneutjämning , minus

.4999. Utjämning

.5119. Sjuk/förtidspens

.5131. Föräldraled max 10 dag

.5132. Föräldraled övr tid

.5146. Sjukavdrag semdisk

.5154. Sjuk/förtidspens sem disk

.5172. Stud utan lön

.5174. Stud utan lön

.5262. An tjlorsak Annan tj

.5264. Annan tjl Långtidsvik

.5280. Annan tjl Statl tj

.5306. Annan tjl Annan tj

.5505. Sjuk utan lön

.5603. Ledighet utan lön

.5605. Ledighet utan lön

.5606. Ledighet utan lön

.5621. Rep utb u lön minst 6 dgr

.5630. Studier utan lön max 5 dgr

.5631. Studier utan lön minst 6 d

.5633. Examen/Tentamen med lön

.5640. Närståendevård

.5641. Närstående vård hel månad

.5651. Släktang max 10dgr

.5652. Flyttning m flytters 3 dgr

.5653. Flyttning med lön 1 dag

.5655. Fackl förtr centr uppdrag

.5656. Fackl förtr centr uppdrag



.5657. Fackl centr uppdr m lön

.5658. Fackl centr uppdr m lön

.5660. Led utan lön max 5 dgr

.5661. Led utan lön minst 6 dgr

.5663. Sjukledig utan ersättning

.5670. Annan anställning heltid

.5671. Annan anställning deltid

.5678. 12. Omvårdnadsbidrag

.5679. 08. Partiell ledighet,

.5680. 06.Partiell el.hel ledigh,

.5681. 07. Partiell ledighet,

.5682. 11.Graviditetspenning

.5683. Föräldraledighet koncentr

.5684. Föräldraledighet sammanh

.5685. Föräldraledighet,

.5686. Föräldraledighet semdisk

.5687. 04. Föräldraledighet,

.5688. Föräldraledighet koncentr

.5689. 05. Föräldraledighet,

.5690. 01. VAB tillf fp,

.5691. 02. VAB tillf fp,

.5693. 09. 10 dgr barns födelse

.5694. 10. 10 dgr barns födelse

.5695. Kontaktdag

.5696. Sorgpenning

.5697. Sorgpenning

.5699. 03. Föräldraledighet,

.5700. Sjukavdrag oregelb arbtid

.5710. Fackligt centr uppdr m lön

.5770. Karensdag

.5771. Sjukavdr 2-14

.5772. Sjuk lokalt 20% d2-14

.5773. Sjukavdr 15-90

.5774. Sjukavd 91-365

.5775. Sjukavdrag oregelb arbtid

.5776. Karensdag

.5780. Sjukav 366-

.5781. Sjukav 915-

.5850. Sjukavdrag semdisk

.5851. Sj.av 366- semdisk

.5852. Sj.av 366-normalnivå

.5853. Sjukavdr semgr

.5854. Sjukavd 91-365,ej sjukptlg

.5855. Sjukavdrag (byte fp)

.5859. Sjukavdrag 20% högrisksk

.5860. Sjukavdrag förebyg d 1-14

.5861. Sjukavd förebygg d 15-28

.5862. Sjukavdrag förebyg d 15-90

.5863. Sjukavdrag förebyg d91-365

.5864. Sjukavdrag förebyg d366-

.5865. Rehab.avdrag dag 1-14

.5867. Rehab.avdrag dag 15-365



.5868. Rehab.avdrag dag 366 -

.5869. Livränta semdisk tidsbeg

.5870. Sjukers tidsbegr semd PA91

.5871. Sjukers semdisk PA91

.5872. Sjukers tidsbegr PA91

.5873. Sjukersättning PA91

.5874. Sjukers tidsb livränt PA91

.5875. Sjukersättn livränta PA91

.5876. Sjuk/aktiv ers semdisk

.5877. Sjuk/aktivers semd tidsbeg

.5878. Sjuk/aktiv ers

.5879. Sjuk/aktiv ers tidsbegr

.5880. Sjukavdr dag 1

.5881. Sjukavdr 2-14

.5882. Sjukavdr 15-90

.5883. Sjukavd 91-365

.5884. Sjukavdrag regelb arbetst

.5885. Karensdag

.5886. Sjukavdr 20% d 2-21

.5887. Sjukavdrag dag 22 - 90

.5888. Sjukavdrag dag 91

.5889. Sj.avd 366-

.5890. Sjukavdrag dag 365 - 914

.5891. Sjukavdrag dag 365 - 914

.5892. Sj.helg 91-

.5893. Sjuk regelb arbetstid (fd)

.5894. Sj.helg 15-90

.5895. Rehabavdrag

.5896. Sjukavdrag förebyggande

.5898. Sjukavdrag regelb arbetst

.5900. Långtidssjuk med semester

.5901. Aktiv.ers19-30 år

.5914. Frånv  < 6 dgr, otillåten

.5916. Frånv  > 5 dgr, uteblir

.5918. Obetald semester

.5919. Sem, löneavdrag

.5927. Part tjänstebefr med lön

.5934. Utlånad t an arb.giv

.5950. Delpension

.5951. Delpension statl

.5970. Löneavdrag (semestergrund)

.6124. Övertid T/A enkel t kompl

.6126. Övertid T/A kval t kompled

.6202. Semesteruttag

.6206. Semesteruttag spar tom -96

.6208. Semesteruttag spar fr -97

.6209. Sem lön ogulden from 1997

.6210. Sem lön ogulden tom 1996

.6211. Semesterersättning

.6212. Sparad sem from 1997

.6213. Sparad sem tom 1996

.6214. Semtillägg (rörl) föreg år



.6215. Semtillägg (rörl) innev år

.6220. Uttag betalda sem dgr (lag

.6221. Sem i pengar(lag)

.6222. Sem i pengar efter 97(lag)

.6228. Uttag sparad sem fr 97(lag

.6300. Sem ack ö, uttag innev år

.6301. Sem ack ö, spar uttag

.6302. Sem ack m, uttag innev år

.6303. Sem ack m, spar uttag

.6304. Sem ack ö,uttag före 97

.6305. Sem ack m,uttag före 97

.6306. Sem ack ö, spar före 97

.6307. Sem ack m, spar före 97

.6308. Sem ack ö, spar från 97

.6309. Sem ack m, spar från 97

.6310. Sem ack m, spar uttag

.6434. Sjukbidrag

.6500. Kontant lön

.6501. Löneskuld-netto

.6502. Löneskuld

.6503. Återbetald lön

.6504. Stoppad lön

.6505. Regl löneskuld

.6509. Reseförskott

.6510. Kontant  kostn ers

.6514. Reseförskott utbetalning

.6515. Regl nettolöneskuld

.6517. Tidigare utbetalt

.7102. Prel A-skatt

.7103. SINK skatt

.7104. Engångsskatt

.7109. SINK skatt återbet

.7110. Prelskatt frv höjn

.7112. Jämkning höjning

.7114. Jämkning

.7115. Beräknad årsinkomst

.7118. Straffskatt

.7121. Kostförmån (ej ersättning)

.7123. Annan förmån

.7210. Förbehåll

.7308. Intresseavdrag D

.7408. Motionskort

.7455. Privata telefonsamtal

.7456. Avdrag

.7470. SMS/MMS Inrikes

.7471. Samtal Inrikes

.7472. Datatrafik Inrikes

.7473. Mobil Övrigt

.7474. Samtal t/f Utland

.7475. Datatrafik Utland

.9003. Justering plus

.9004. Justering minus


