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LÖNEKURSER

LÖN I, II & III

LÖN I, II & III

”Allt” ingår i marknadens mest gedigna
utbildning för löneadministratörer.
Från beräkning, lagstiftning och skattedeklaration till mjuka frågor och Excel.
Lön I – praktisk
löneadministration
 2 + 3 dagar
 Stockholm eller FEI FLEX

Lön II – fördjupningkurs

Lön III – uppdatering
och nyheter

 2 + 3 dagar
 Stockholm eller FEI FLEX

#KOMPLETT
”När jag fick ansvar för löner behövde jag
veta mer – jag ville helt enkelt bli en komplett löneadministratör! Jag bestämde
mig för Lön I, II och III. Att kunna plugga
och jobba samtidigt var en förutsättning.
Under terminen höll vi ett högt tempo
och hann med ”allt”. Lärarna var helt
suveräna – vad de inte kan om löner är
inte värt att veta!”
Jeanette Påhlsson
Ekonomichef
K Påhlsson Elmontage AB

 2 + 3 dagar
 Stockholm eller FEI FLEX

Kursstarter
löpande under
hela året!

Du kan tentera
efter respektive nivå
för att uppnå
FEI:s Lönecertifikat.

INOM OMRÅDET

HAR TILLDELATS

Lön
Jeanette Påhlsson

Innehåll, omfattning och uppnådd kunskapsnivå framgår alltid av bilaga till detta dokument.

Stockholm den

2

13 oktober 2015

Leif Persson

Magnus Rolf

Johan McCarthy

Styrelseordförande

Verkställande direktör

Utbildningschef
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LÖN I, II, & III

LÖN I, II, & III

Lön I – praktisk löneadministration

Lön II – fördjupningskurs

Denna praktiska nybörjarkurs vänder sig till dig
som saknar eller endast har begränsad erfarenhet
av löneadministration. Via genomgångar varvat
med många övningar bygger du successivt upp
dina kunskaper inom detta viktiga område.
Efter kursen kan du självständigt sköta lönerna
i ett mindre företag eller assistera i ett större.

FEI erbjuder en fördjupningskurs för dig som har
gått Lön I – Praktisk löneadministration eller har
skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt.
En spännande och omfattande kurs för dig som vill
utvecklas inom löneområdet.

OM K URSEN

FEI är sedan många år en etablerad anordnare av kurser i
löneadministration. Deltagare från hundratals olika företag
och organisationer har börjat med grundkursen Lön I för att
sedan gå vidare med Lön II och III. Vi tror att det främsta skälet
för kursernas popularitet är att de är handfasta och påtagligt
praktiska. Vårt mål är att förse dig med kunskaper som du
direkt kan tillämpa i ditt dagliga arbete.
Lön är som bekant ett föränderligt område; nya lagar och
regler som berör lönearbetet introduceras varje år. Lön I är
dock uppbyggd med utgångspunkten att du har ingen eller
begränsad erfarenhet av att arbeta med löner. Pedagogiken
är därför utpräglat metodisk, du lotsas med säker hand genom
de viktigaste momenten av våra erfarna lärare.
F ÖR V EM ?

Lön I vänder sig till dig som är administratör, assistent eller
sköter företagets bokföring och ska få utökade arbetsuppgifter.
Kursen är även lämplig för dig som är löneassistent på ett större
företags personalavdelning. Kursen kräver inga förkunskaper i
löneadministration.
K URSINNEH Å L L













Bruttolöneberäkning
Nettolöneberäkning
Preliminär skatt
Jämkning
Bilförmån
Drivmedelsförmån
Arbetsgivaravgifter
Skattedeklaration
Kontrolluppgifter
Lönesystemet
Personuppgiftslagen

EF T ER K URSEN

Efter kursen ska du självständigt kunna sköta löneadministrationen i ett mindre företag och känna till regler kring arbetstider,
ledigheter, sjuklön, traktamente, sociala avgifter, preliminärskatt
och andra viktiga moment. Du har också fått en övergripande
genomgång av lagstiftning på arbetsmarknaden.

OM K URSEN

Här på FEI hittar du några av marknadens mest omfattande
kurser inom lön. I Lön II får du vidga dina kunskaper ytterligare.
Kursen syftar till att du ska känna dig trygg i dina nya kunskaper
och kunna tillämpa dem praktiskt i din yrkesroll.
Under kursen kommer du få förståelse för den lagstiftning och
de regler som enligt Skatteverket måste tillämpas. Du har sedan
tidigare erfarenhet från löneområdet men får här fördjupa dig
ytterligare inom utvalda delar.
F ÖR V EM ?

Du kanske arbetar på ett litet företag där du sköter bokföringen
och en del av företagets löneadministration och står nu inför utökade arbetsuppgifter. Kursen är också lämplig för medarbetare
på ekonomi- och löneavdelningar som har fått utökade arbetsuppgifter som innefattar mer avancerad löneadministration.
Lämpliga teoretiska förkunskaper är vår kurs Lön I eller motsvarande.
K URSINNEH Å L L








Arbetstid
Semester
Sjuklön och sjukpenning
Föräldraledighet
Traktamenten och andra kostnadsersättningar
Ledighetsregler

Lön III – uppdatering och nyheter
Lön III är den sista och avslutande kursen i vårt kompetensprogram för löneadministratörer. I denna kurs fokuserar vi på specifika områden som har särskild aktualitet:
Löneväxling, Excel och Kommunikation. Efter kursen kan
du välja att tentera för att uppnå FEI:s Lönecertifikat.

EF T ER K URSEN

OM K URSEN

Efter kursen har du god insikt i det omfattande regelverk på
arbetsmarknaden som bygger på lag, kollektivavtal och praxis.
Du kommer att känna till vilka regler som är tillämpliga för olika
situationer som kan uppstå. Du har kunskaper att självständigt
sköta mer avancerad löneadministration i ett företag.

Kursen behandlar tre områden: Löneväxling, Excel och
Kommunikation.
Löneväxling innebär att en anställd avstår från en viss del
av sin lön mot någonting annat. Det kan gälla exempelvis en
pensionsförsäkring, kompetensutveckling eller hushållsnära
tjänster. Kursen tar bl a upp hur löneväxling behandlas kostnadsneutralt för arbetsgivaren och vad skattekonsekvenserna blir.
Excel är programmet med obegränsade möjligheter. Du får här
god insikt i Excels användningsområden samt praktiska exempel
på hur du kan förenkla och rationalisera det dagliga lönearbetet.
I avsnittet Kommunikation tränas du i att hantera olika känsliga
situationer som kan uppstå i löneadministratörsrollen. Samtal,
sekretess och integritet är nyckelområden.

HUR 2+3 dagar
AVGIFT 20 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

F ÖR V EM ?

Kursen vänder sig i första hand till dig som har gått, eller har
kunskaper motsvarande Lön I och II. Kursen passar också dig
som är erfaren löneadministratör och har förvärvat motsvarande
kunskaper praktiskt.

HUR 2+3 dagar
AVGIFT 19 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

K URSINNEH Å L L

 Löneväxling
– Kvittning av lön
– Utmätning

Kurserna på detta uppslag
ges med
Välj klassrum eller distans.
Alla lektioner går också att
se i efterhand.
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Suzanne Jogholt, Jeanette Pålsson och Anna Knutsson firas på FEI Galan 2015 på Grand Hôtel efter att ha tagit certifikal i Lön.

PAKETERBJUDANDE! 48 700 KR, 25% RABATT!
15 KURSDAGAR. TENTOR INGÅR!
Om du väljer att samtidigt anmäla dig till Lön I, II och III
reduceras avgiften till 48 700 kr*. Då ingår också samtliga
tentamina för FEI:s Lönecertifikat.
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GÖR KURSANMÄLAN PÅ VÅR MOBILSAJT  fei.se

 Excel
– Formler och en förståelse för hur Excel tänker
– Arbeta med flera blad; 3D-formler mellan blad
(Rikskuponger, traktamenten)
– Statistikfunktioner; villkorsfunktionen OM
– Export från Hogia till Excel; Pivottabell
 Kommunikation
– Sekretess och integritet
– Hantering av känslig information
– Kommunikationsstilar
– Att bemöta människor i olika situationer
– Att hantera reaktioner i samtal
– Att hantera anställda i känsliga situationer
– Stöd och support till chefer inför lönesamtal
EF T ER K URSEN

Kommer du känna dig trygg inte bara inom de tekniska delarna
av löneadministrationen utan även kunna hantera andra typer
av situationer som uppkommer i arbetet. Du har kunskaper som
du har nytta av i en kvalificerad lönebefattning i ett företag eller
annan verksamhet med anställda.
HUR 2+3 dagar
AVGIFT 21 900 kr* inkl. litteratur, material och måltider
VAR FEI, Kammakargatan 10, Stockholm eller FEI FLEX		
KUNSKAPSKONTROLL Frivillig tentamen**

CERTIFIKAT
FEI:s Lönecertifikat är en frivillig tentamensmöjlighet för dig som vill ha ett bevis på att du har
mycket goda kunskaper i löneadministration
Vad krävs? Godkända tentamina på Lön I, II och III-nivå.

* Moms tillkommer. Kursavgiften faktureras före kursstart.
För egenföretagare/privatpersoner finns möjlighet till finansiering
med FEI Studielån, läs mer på fei.se.
** 750 kr exkl moms – obegränsat antal försök.
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