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1. AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå
De kunder som har personalliggare idag och är fler än 15 anställda, ska ni från och med den 1 juli
lämna Arbetsgivardeklaration på individnivå. Det innebär att du som arbetsgivare ska redovisa
utbetalningar och skatteavdrag som gjorts per person för varje månad. För byggföretag är det
endast de som har SNI-kod 41 som omfattas av detta datum.
För övriga företag gäller de nya reglerna från den 1 januari 2019 med första redovisning i
februari 2019.
Du som kund ska ladda upp en fil med uppgifterna eller fylla i dom direkt i Skatteverkets etjänst, där du också kan komplettera, ändra och signera uppgifter. Vi rekommenderar att du tar
del av Skatteverkets information om hur du ska redovisa och skillnaderna mellan den nya
Arbetsgivardeklarationen på individnivå och Arbetsgivardeklaration i kombination med kontroll
uppgifter. Du hittar informationen här Arbetsgivardeklaration på individnivå.
I Agda PS hittar du en guide för att förenkla de steg som måste sättas upp för att
Arbetsgivardeklarationen på individnivå ska bli korrekt. Guiden finns under Rapporter >
Utskrifter månad > Månatlig arbetsgivardeklaration (AGI). I guiden finns knapparna
Inställningar, Rapporter och Borttag av AGI som är kopplade till de register som påverkar
redovisningen och måste ses över.

1.1

Inställningar

Knappen Inställningar visar de register som påverkar resultatet i Arbetsgivardeklaration på
individnivå. Knapparna i respektive ruta är snabbhopp till Företagsinställningar, AGI
variabelkoppling, Variabler och Personregister. Genom att klicka på knapparna i respektive ruta
kommer du direkt till registren. Du kan även välja att navigera manuellt till varje register.
Rapporter

Utskrifter månad

Månatlig arbetsgivardeklaration
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Varje inställning har en beskrivning och under länken Läs mer finns mer information om
respektive fält.
Rapporter

Utskrifter månad

Månatlig arbetsgivardeklaration

länken Läs mer

1.1.1 Företagsinställningar
På flik 3 Löneinst i Företagsinställningarna finns inställningar för Arbetsgivardeklarationen,
rutan Ersättning till idrottsutövare fanns sedan tidigare och i Agda PS version 2018.2 har det nu
kompletterats med inställningar för Forskning och utveckling och Regionalt stöd.

Värdena hämtas från samma variabler som tidigare, men ingår flera företag i koncernen kan
värdena anpassas för respektive företag. Under den blå cirkeln med i finns ytterligare information
om fälten.
På flik 6 Rapporter har fältet Sökväg AGI-fil tillkommit. Här anger du en sökväg till den plats på
datorn där AGI filen ska sparas. Denna sökväg gäller när du tar ut rapporten
Arbetsgivardeklaration på individnivå. Anges ingen sökväg kommer filen att sparas ner enligt
Windows standard.

Via knappen Kopiera kan du kopiera sökvägen till samtliga företag i databasen som du har
behörighet till.
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När filen skapas namnsätts den med företagets namn och redovisningsperiod. Har företaget flera
löneadministratörer som skapar filer rekommenderar vi att du lägger till [ANV] efter sökvägen
enligt exemplet i bilden ovan. På så sätt kommer även aktuell användares inloggningsnamn från
Agda PS att läggas till i sökvägen.
När filen skapas hamnar den då på den plats som du angivit.

1.1.2 AGI variabelkoppling
När du klickar på knappen för AGI variabelkoppling öppnas fönstret för AGI variabelkoppling.
Här kopplar du variabler till olika fältkoder för att rätt uppgifter ska rapporteras i filen till
Skatteverket. Du kan även gå via Register > Löneberäkning > AGI Variabelkoppling.
Register

Löneberäkning

AGI Variabelkoppling

På vänster sida finns de AGI-fältkoder som enligt Skatteverket ska finnas med på
arbetsgivardeklarationen. Genom att högerklicka på en fältkod visas mer information om fältet.
För ytterligare information om hur olika ersättningar ska redovisas, kontakta Skatteverket.
De variabler som sedan tidigare finns kopplade på Kontrolluppgiften och som även ska redovisas
på Arbetsgivardeklarationen på individnivå, flyttas över med automatik vid uppdatering till Agda
PS version 2018.2. Det finns en del nya uppgifter som du eventuellt ska rapportera och dessa
måste kopplas till respektive fältkod i detta register.
En del uppgifter gör även en kontroll på personens AGI-typ för redovisning till rätt fältkod (se
avsnitt om Personregister nedan). Exempelvis fältkod 273 Avdragen skatt, SINK och fältkod 274
Avdragen skatt, A-SINK, till dessa fältkoder kopplas variabeln Preliminär_skatt och beroende på
vilken AGI-typ den anställde har registrerats på, hamnar värdet för preliminär skatt i aktuell
fältkod.
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1.1.3 Variabler
I Agda PS används variabler för att redovisa uppgifter till nya arbetsgivardeklarationen. De
variabler som redovisats på kontrolluppgifterna har flyttas över till registret AGI
variabelkoppling. För vissa uppgifter kan du behöva lägga upp nya variabler som du får koppla
till respektive lönearter och sedan kopplas variabeln till rätt fältkod.
För vissa uppgifter använder Agda PS dessutom personliga variabler. De personliga variablerna
skapas i registret Variabler och variabeltypen Personlig ackumulering.
Exempel:
•
•
•

•

Idrottsutövare – Genom att ange värdet 1 på den personliga variabeln
Idrottsutövare gör Agda PS en kontroll mot angivet prisbasbelopp när
arbetsgivaravgiften beräknas.
ForskningUtveckling – Ange värdet 1 för att definiera att personen arbetar med
forskning och utveckling och därför ska vara med i underlaget till
arbetsgivardeklarationens del för FoU.
Bilförmån_013 – Används då den anställde har betalt för bilförmån genom
nettolöneavdrag så att värdet blir 0 och ska därför redovisas med 0. Ange
värdet 1 i den personliga variabeln för att Fältkoden 013 Skattepliktig
bilförmån som är underlag för sociala avgifter ska redovisas med 0 i filen.
Bilförmån_133 – Används då den anställde betalt för bilförmån genom
nettolöneavdrag så att värdet blir 0 och därför ska redovisas med 0. Ange
värdet 1 i den personliga variabeln för att Fältkoden 133 Skattepliktig
bilförmån som inte är underlag för sociala avgifter ska redovisas med 0 i filen.

1.1.4 Personregister
I personregistret anges vilken typ av arbetsgivardeklaration (AGI) arbetsgivaren ska lämna för
den anställde. Till exempel om den anställde ska beskattas enligt SINK eller om den anställde
inte ska beskattas alls för inkomst i Sverige.
Det har tillkommit ett nytt fält AGI-typ i personregistret på flik 2 Bank/Skatt.
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För att hjälpa dig som användare kommer det vid uppdatering att scriptas in AGI-typer som
motsvarar KU 10, 13 och 14.
De anställda som har:
•
•
•

KU 10 får AGI-typ AvdrPrelSkatt
KU 13 får AGI-typ AvdrSkattSINK
KU 14 får AGI-typ EjSkatteavdragEjBeskattasSv

Om du har anställda som ska ha någon av AGI-typerna AvdrSkattASINK eller
SkattebefrEnlAvlat måste dessa kopplas manuellt.
Fältet för AGI-typ går att läsa in med hjälp av INL-filer och finns tillgängligt att ta ut i
Listgeneratorn.
Fälten Landskod arbetsland, Utsänd under tid och Verksamhetsart är nya fält som har tillkommit
på flik 2 Bank/Skatt.
•
•
•

Landskod arbetsland – motsvarar det fält som sedan tidigare finns på KU 14.
Utsänd under tid – motsvarar det fält som sedan tidigare finns på KU 14.
Verksamhetsart – detta fält används för dom som beskattas enligt A-SINK
(bland annat artister och idrottsutövare). På dessa ska det anges vilken
verksamthetsart de tillhör, exempelvis konsert och dans.

För mer information om A-SINK och särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och
idrottsutövare se Skatteverket.
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Dessa fält är möjliga att ha historik på om du har valt att historikföra uppgifterna i
personregistret.

1.2

Framställning av värde till Arbetsgivardeklarationen på individnivå

Värdena beräknas och framställs vid Skapa lön eller när du väljer att spara en persons transaktioner i
Registrera löner. I bakgrunden sker en beräkning som lagrar underlag för AGI, detta för att inte
samtliga beräkningar ska behöva göras när rapporten beställs utan ska finnas beräknade och klara och
snabbt kunna presenteras när rapporten tas ut.
Görs en förändring exempelvis på en person i personregistret, på en variabel eller på en löneart måste
en beräkning göras på nytt genom att skapa om lönen på personen eller personerna det gäller för att
rapporten ska påverkas.

1.3

Rapport

Knappen Rapport visar det register som påverkar vart rapporten sparas och var du framställer
rapporten. Knapparna i respektive ruta är snabbhopp till Företagsinställningar och
Rapportcentralen. Du kan även välja att navigera manuellt till respektive fönster.
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Rapporter

Utskrifter månad

Månatlig arbetsgivardeklaration

1.3.1 Företagsinställningar
Se tidigare avsnitt under Inställningar
1.3.2 Rapportcentral
Den nya arbetsgivardeklarationen tas ut från Rapportcentralen, saknas rapporten kan du behöva
lägga till den under Register > Rapporter > Rapportgrupper och sedan hämta in till Mina
rapporter i Rapportcentralen. Rapporten finns i gruppen Lönerapporter.
Rapporten för Arbetsgivardeklarationen visar resultatet för respektive anställd och kan skapas för
utskrift till PDF och XML format.
Här tas AGI-filen som ska skickas till Skatteverket ut. Det finns tre olika rapporter:
•
•
•

Detaljerad – Används endast när du vill kontrollera samtliga uppgifter på
individnivå till exempel vid avstämning.
Individuppgift – Innehåller de uppgifter per individ som ska redovisas till
Skatteverket.
Huvuduppgift – Innehåller summeringar för företaget. Dessa ska stämma med
den summering som Skatteverket gör innan signeringen i Skatteverkets e-tjänst
görs.
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Precis som idag ska Arbetsgivardeklarationen på individnivå lämnas varje månad och samtliga
utbetalningar som har gjorts under månaden ska ingå i den så kallade Redovisningsperioden.
Redovisningsperioder och deklarationsdatum är detsamma som tidigare.
• Redovisningsperiod
Fältet redovisningsperiod kommer som standard att visa innevarande månad på samma sätt som
nuvarande Arbetsgivardeklaration gör, det krävs att det finns lönestransaktioner på innevarande
månad för att den ska visas.
Det går endast att skapa rapporten från juli månad.
• Detaljerad
När rutan Detaljerad är markerad i beställningsbilden visas uppgifter om den anställdes
inställningar i personregistret, till exempel adress och AGI-typ. En detaljerad rapport är
användbar när du vill kontrollera att rätta inställningar finns angiven på de anställda. Rapporten
innehåller en redovisning per anställd och på sista sidan visas en summering.
• Individuppgift
När rutan Individuppgift är markerad i beställningsbilden visas uppgifter om utbetalningar gjorda
till respektive anställd. Fil med individuppgifter kan skickas av respektive löneadministratör som
har ansvar för till exempel en egen utbetalningsgrupp. Alternativt skickas alla individuppgifter
och huvuduppgifter samtidigt när löneperioden är klar.
Rapporten innehåller en redovisning per anställd och på sista sidan visas en summering som kan
vara användbar till exempel vid avstämning men den kommer inte med i filen till Skatteverket.
Värden i de fält som har en stjärna framför är de värden som ska med på huvuduppgiften och inte
på individuppgiften. Anledningen till att de visas på rapporten för individ är för att det ska vara
enklare att göra avstämningar.
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• Huvuduppgift
När rutan Huvuduppgift är markerad visas en summering och total för alla anställda under
redovisningsperioden oavsett urval och summering av de framräknade arbetsgivaruppgifterna
totalt. Dessa huvuduppgifter som tas fram av Agda PS ska sedan stämma med den summering
som Skatteverket gör på inskickade uppgifter.
Huvuduppgifterna skapas sist och därefter signeras uppgifterna av den som är behörig i
Skatteverkets e-tjänst.
• Endast borttagna
Det finns möjlighet att skriva ut endast de individuppgifter som är borttagna genom att markera
rutan Endast borttagna. Om siffran 1 visas under fältkod 205 Borttag, innebär det att personen är
borttagen. I XML filen är det endast den koden som följer med och inga andra fältkoder, däremot
kommer du att se övriga fältkoder i rapporten.

Vid skapa fil sparas filen ner under den sökväg som angetts i Företagsinställningar, om taggen
[ANV] använts ligger filen i underbiblioteket för användarens inloggningsnamn. Filens namn är
Redovisningsperiod_Företagsnamn_Företagsnummer_Arbetsgivardeklaration.
Om samma fil skapas om kommer den tidigare filen att skrivas över.
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Om en fil skapas för flera företag kommer det att skapas en fil för respektive Företag. Det beror
på att Skatteverket endast kan ta emot ett företag per fil.
Gränsbevakningar på Arbetsgivardeklarationen
•

•

1.4

För de som tjänar under 1 000 kr eller idrottsutövare som inte har tjänat över
ett halvt basbelopp och då inte ska redovisas på arbetsgivardeklarationen
hanteras på liknande sätt som på den nuvarande arbetsgivardeklarationen, det
vill säga normalt ska lönen redovisas på rapporten under fältkod 11 Kontantlön
men är lönen under gränsbeloppet hamnar det med automatik under fältkod
131 Kontant ersättning istället. När de anställda kommer över gränsen, visas
hela värdet under fältkod 11 Kontantlön och under fältkod 10 Avräkning från
avgiftsfri ersättning visas det belopp som har utbetalats under tidigare perioder.
Forskning och utveckling och Regionalt stöd – De anställda som är markerade
i personregistret att de tillhör Forskning och Utveckling eller Regionalt stöd.
För Forskning och Utveckling redovisas fältkod 470 Underlag avdrag
forskning och utveckling och för Regionalt stöd redovisas fältkod 471.

Borttag av AGI

Knappen Borttag av AGI ger dig möjlighet att ta bort uppgiften från rapporten
Arbetsgivardeklaration på individnivå.
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1.4.1 Ta bort individuppgift
Ta bort individuppgift innebär endast att uppgifterna tas bort från rapporten och personen markeras
som borttagen med fältkod 205 Borttag i filen för AGI. Tar du ut rapporten kommer de övriga
uppgifterna att ligga kvar men i filen skickas endast borttagsmarkeringen.

Ta bort individuppgift tar inte bort några transaktioner i löneberäkningen. Ska dessa tas bort
måste det hanteras i Registrera löner antingen i nuvarande löneperiod eller i en extralön.
1.4.2 Återställ till senast sparade individuppgift
Alternativet Återställ till senaste sparade individuppgift innebär att du kan ångra din
borttagningsmarkering och fortfarande påverkas inte lönetransaktionerna. Fältkod 205 Borttag tas bort
från rapporten och värdena återställs.
Ta bort individuppgifter finns under Service rutiner.
Vid utskrift av rapporten finns ett val under Övriga inställningar, Endast borttagna. Genom att
markera fältet finns det möjlighet att skriva ut endast de individuppgifter som är borttagna. Om siffran
1 visas under fältkod 205 Borttag, innebär det att personen är borttagen. I XML filen är det endast den
koden som följer med och inga andra fältkoder men däremot om du tar ut rapporten på bildskärm eller
till PDF kommer du att se övriga fältkoder i rapporten.

1.5

Sända AGI fil till Skatteverket

Arbetsgivardeklarationen på individnivå lämnar du på Skatteverkets nya e-tjänst på Mina sidor
eller via den nya blankett som finns. E-tjänsten öppnar i juni 2018 och då kommer även
blanketterna att vara tillgängliga. Redovisningsperioder och deklarationsdatum är samma som
tidigare.
För de kunder som ej omfattas av Arbetsgivardeklaration på individnivå har Skatteverket en
testtjänst för att skicka arbetsgivardeklarationen. Här kan du testa din fil om du vill förbereda dig
i god tid före januari 2019. När du skickat din fil visas ett testresultat. Du kan även ta ut en
testrapport där. Uppgifterna i filen måste vara en redovisningsperiod efter 2018-07, annars visas
ett felmeddelande.
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2. Collectum
För Collectum har det tillkommit en ny filbeskrivning med tillhörande XML schema för både ITP1
och ITP2.
I Agda PS har vi gjort förändringar för att följa Collectums namnstandard
•
•
•

Vanlig ITP2 är borttagen under Händelse.
Fältet Avtalad produkt heter nu Avtalad pensionsplan.
Fältet Grad av arbetsoförmåga heter nu Sjukgrad.

3. Rapport Arbetad tid
På rapporten Arbetad tid under Interna rapporter skrivs numera inte personnumret ut när du exporterar
den till Excel.
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4. Konjukturlönestatistik
Rapporten har anpassats efter SCB:s senaste filbeskrivning.
•
•
•
•
•
•

Kolumn för KLP-kat 1 har bytt namn till Arbetare timavlönad.
Kolumn för KLP-kat 2 har bytt namn till Arbetare månadsavlönad.
KLP-kat 3 och 4 redovisas tillsammans och kolumnen har bytt namn till
Tjänstemän.
Ruta 1,2 och 8 är inte aktuella för KLP-kat 1 längre och har därför tagits bort.
KLP-kat 3 oh 4 redovisas numera tillsammans. De rutor som ska fyllas i för KLPkat 3 ska även fyllas i för de tillhörande KLP-kat 4.
Under knappen Mallar kan fält 11 Arbetade timmar och fält 12 Övertidstimmar
nu kopplas och redovisas i statistiken för KLP-kat 4.

5. Mobil app
Vi har åtgärdat ett problem med att flera orsakskoder var tillgängliga vid tidrapportering i mobilappen
än vad som var tillgängliga i Agda PS webb. De orsakskoder som arbetsledaren använder för
inrapportering av sin personal är nu inte tillgängliga för andra än arbetsledaren i mobilappen.
Vid användning av android eller iPhone är det nu tvingande att ange projektnummer när en orsakskod
läggs till.
Om du på orsakskoden har markerat att ett kostnadsställe och projekt är obligatoriskt gäller detta även
i appen när du trycker på Spara.
Vid användning av appen i android och en orsakskod väljs och ett kostnadsställe eller ett projekt väljs,
visas de konteringsbegrepp som är aktiva/giltiga den dagen.

6. Tidterminal på dator med Windows 7
Som vi tidigare meddelat går det inte att köra tidterminaler på datorer med Windows 7 eller äldre.

16

7. Säkerhet
7.1

Ny policy för lösenord

Vi har lagt till information om Vismas lösenordspolicy i Administration behörighet både i Användare,
flik Grunduppgifter och Behörighetsinställningarna, flik Lösenordshantering.

Informationsrutan visas även i webben när användare ska ange ett nytt lösenord och guidar personen
så att kraven på vad lösenordet måste innehålla uppfylls.

Det går inte att byta till samma lösenord som användes tidigare.

7.2

Utskrift av lösenord

För att förhindra att lösenordet kommer i felaktiga händer skriver vi numera inte ut lösenordet i
klartext via e-post.
Vi har uppdaterat e-postmeddelandet och har ersatt lösenordet med en länk till en sida där användaren
ska ange sitt nya lösenord. Länken är giltig i 24 timmar och går endast att använda en gång.
Användaren måste själv gå in och klicka på länken glömt lösenord.
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Vid utskrift från Gruppregistreringen visas lösenordet i klarttext och det som är inlagt i Ämne i
Gruppregistreringen blir rubrik i e-postmeddelande. När användaren klickar på knappen Klicka här,
visas en sida där lösenordet anges.

Om tiden har gått ut för länken kan användaren markera länken för inloggning Agda PS webb
och där välja Glömt lösenord.

7.3

Glömt lösenord/Byt lösenord

I funktionerna Glömt lösenord på inloggningssidan till Agda PS webb och Byt lösenord under
inställningar i Agda PS får du samma meddelande som ovan, skillnaden är tiden för länken som i
dessa två fall är giltig i 15 minuter.
En knapp i form av ett öga tillåter användaren att se lösenordet vid en ändring av det. Lösenordet
visas inte efter att det har sparats. Knappen med ögat visas endast vid ändring av lösenordet.
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7.4

Behörighetsinställningar

I Behörighetsinställningarna har vi gjort några förändringar.
Register

Administration behörighet

Behörighetsinställningar flik Lösenordshantering

Vi har tagit bort inställningen för Lösenordskomplexiteten och ersatt den med information om
Vismas lösenordspolicy. I lösenordspolicyn ingår det att ett lösenord ska ha en hög komplexitet
som var det enda alternativet sedan tidgare.
Antal tillåtna tecken har ökats från 14 till 255.
Vi har tagit bort Byte av lösenord då det numera alltid är tillåtet att byta lösenord. De företag som
sedan tidigare har inställningen Neka kommer att få inställningen Tillåtet att byta lösenord.
När du klickar på informationsikonen visas Vismas lösenordspolicy, det vill säga kraven för
lösenord.

7.5

Inloggning till specifika sidor i Tidterminal

I ett steg att förbättra säkerheten har vi lagt till ett fönster i Tidterminalen där användare måste
ange en pinkod för att verifiera sin identitet före det att sidor med känslig information ska visas,
sidorna Information och Närvarotablå. Pinkoden krävs endast för sidor med känslig information.
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Om en användare verifierar sig med en tag eller ett kort kommer ingen mer verifiering att krävas
eftersom en tag eller kort är personligt.

Första gången en användare försöker att öppna en sida med känslig information, kommer denna
person att behöva skapa en ny pinkod. Koden kan bestå av minst fyra tecken och maximalt åtta
tecken.
En ny knapp, Pinkod tidterm, har lagts till i Personregistret där administratören kan nollställa
pinkoden för en användare och har möjlighet att hindra att en ny pinkod skapas i Tidterminalen.
Knappen är endast synlig om administratören har behörighet och företaget har licens till Agda PS
tidregistrering.

•

Kräv ny pinkod – Markeras rutan nollställs pinkoden för användaren som då
måste skapa en ny pinkod nästa gång användaren loggar in på sidan
Närvarotablå eller Information i Tidterminalen.
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•

Ingen åtkomst till pinkod – Markeras rutan hindras användaren från att få
tillgång till känslig information i Tidterminalen. Detta för att förhindra att
någon annan ska kunna ändra en användares pinkod om den anställde är
långtidsfrånvarande.

Om användaren skriver in fel pinkod tre gånger i rad kommer den att låsas och administratören
måste nollställa pinkoden för att användaren ska kunna ange en ny pinkod och logga in igen.

8. Rättningar
1. Planerad frånvaro eller en beviljad ledighetsansökan som gjordes via tidterminalen försvann då
arbetspasset var dygnsbrytande.
2. Notering försvann på registrering i Veckorapportering.
3. Spärr har införts så att det inte går att betala ut dubbelt vid integration med Visma.net Expense.

9. Ny menyrubrik i Agda PS webb
Under menyalternativet Personal i Agda PS webb har det tillkommit en ny menyrad,
Personaladministration. Här finns de nya funktionerna Avsluta anställning och Gallring persondata.
Ny anställd, Samtalsverktyg och Hantera samtal har flyttats in under denna menyrad.

10. Nordic Cool design
De webbsidor som finns under Personal och CV har uppdaterats till Nordic Cool design för att passa
in med övriga sidor i Agda PS webb.
De olika registerna har blivit knappar när du har valt ett av alternativen.

11. Knappen Bilar
Knappen Bilar i Personregistret har flyttat till flik 1 Grunduppgifter i Agda PS.
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12. GDPR – General Data Protection Regulation
EU:s nya Dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla den 25 maj
och för dig som vill läsa mer om vad den innebär rekommenderar vi Datainspektionens hemsida och
Visma Enterprise AB:s Whitepaper GDPR – Agda PS.
I Agda PS har vi gjort flera förändringar för att möjliggöra för dig som kund att följa GDPR.

12.1 Civilstånd
Information avseende Civilstånd är inte relevant samt inte förenligt med GDPR vilket gör att fältet nu
är borttaget från personregistret i Agda PS samt i Agda PS webb.
Civilstånd kan fortfarande finnas i eventuella inläsningsfiler via API eller INL men det läses inte in
och inga felmeddelande kommer att visas.
Om det finns listor i Listgeneratorn som innehåller fältet Civilstånd kommer fältet inte att skrivas ut.
Om du som kund har listor med detta fält måste dessa ändras manuellt på listorna för att få en snygg
utskrift och undvika tomrum på listorna vid utskrift.
I Utskriftsprofiler och i Loggningsfunktionen är detta fält borttaget.

12.2 Nytt Personkort
Enligt GDPR ska det vara möjligt att begära ut ett registerutdrag. Det är därför skapat en ny rapport,
Personkort som finns under Personalrapporter i Rapportcentralen. I denna rapport finns
Personregistrets inställningar samlade.

Rapporten tas ut per personnummer och har en person varit anställd i flera företag som finns i
databasen skrivs alla företag som har uppgifter på aktuellt personnummer ut under förutsättning att du
har behörighet till företagen. Det innebär att det är möjligt att ge alla anställda behörighet att skriva ut
sitt eget Personkort men då en Enskild användare endast har behörighet till ett företag kommer endast
detta företag att skrivas ut.
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Har en användare behörighet till flera företag, till exempel en Administratör, kan den personen skriva
ut en rapport åt den anställde med samtliga företag där det finns uppgifter registrerade.
Rapporten tar inte hänsyn till lönekänsliga profiler utan skriver ut allt som finns registrerat på den
anställde och det är därför lämpligt att vara restriktiv med vem som ges behörighet att skriva ut
Personkort.
Under Övriga inställningar gör du urval efter vad du vill ha ut för information. Här finns alla uppgifter
som finns i Personregistret. Det går att välja mellan information som endast är aktuell idag, historiska
uppgifter eller att inte skriva ut uppgifterna alls.
Rapporten Personkort går inte att distribuera.
Saknas rapporten i din Rapportcentral kan du behöva lägga till den i registret Rapporter och
Rapportgrupper för att sedan hämtas in till Mina rapporter i Rapportcentralen. Rapporten finns under
gruppen Personalrapporter.
Nedan visas ett exempel på första sidan av en utskrift av rapporten Personkort.

12.3 Lönekänslig information
På grund av GDPR har vi gått igenom vilka fält som kan klassas som lönekänsliga. Dessa fält är
markerade med stjärnor istället för att den lönekänsliga informationen skrivs ut i klartext om du inte
har behörighet till det.
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Fälten Arbetsställenr.fack och Fackgrupp kommer från och med version 2018.2 att ingå i de fält som
är lönekänsliga vid uppsättning av Personprofiler.

Uppsättning av lönekänsligt eller inte, görs på respektive Personprofil under Register >
Administration behörighet > Behörighetsuppsättning.

Vid utskrift av en rapport från Listgeneratorn skrivs fälten endast ut om du har behörighet.

12.4 Anställningsnummer istället för personnummer
Det kommer att vara möjligt att byta anställningsnummer från personnummer till vanliga
anställningsnummer.
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Funktionen finns under Servicerutiner > Byte av anställningsnummer och bytet sker per företag. Du
kan välja att byta på en eller flera personer samtidigt.

Väljer du att byta anställningsnummer på flera personer är det möjligt att göra urval på
organisatoriska begrepp som Personalkategori, Tjänsteställe och Avdelning för att sedan tilldela enligt
den nummerserie som angivits. Det kan vara användbart om du till exempel vill tilldela dina
tjänstemän en nummerserie och de kollektiva en annan.

Välj mellan Enkel eller Avancerade inställningar. Den enkla inställningarna motsvarar de som finns i
tidigare versioner av Agda PS förutom att du kan byta för flera anställda och då anger vilket startvärde
du vill att dina anställda ska få till sina anställningsnummer.
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Det finns också en möjlighet att göra mer avancerade inställningar. Du väljer startvärde och kan sedan
komplettera genom att lägga värden före startvärdet, ett så kallat prefix eller efter startvärdet, ett så
kallat suffix.

Det är även möjligt att använda delar av personnumret och lägga till värden framför eller bakom.
Markeras fälten Använd befintligt anställningsnummer ändrar Prefix/Suffix till Antal tecken
början/Antal tecken slutet.
För att få en bild av vad en inställning innebär finns det en informationstext som förtydligar och en
exempelruta som ger en bra förståelse för vad de olika inställningarna kommer att ge för resultat.
På nästa steg i guiden visas en förhandsgranskning över vilka anställningsnummer de anställda hade
tidigare och vilka du byter till. Här visas också om ett anställningsnummer är upptaget eller på annat
sätt spärrat för användning. En grön ikon visas för de anställda som får ett nytt anställningsnummer
och en röd ikon betyder att personen inte kommer att tilldelas ett nytt anställningsnummer.
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Då det är tillfört utökade kontroller på om anställningsnumret är använt sedan tidigare är spärren för
byte av anställningsnummer borttagen för användare av Visma.net Expense och det går att ändra
anställningsnummer även om ditt företag använder dig av Visma.net Expense.

12.5 Avsluta anställning i Agda PS webb
Vi har sett över processen med att avsluta anställning i samband med projekt för GDPR och möjliggör
nu för chefsrollen att kunna avsluta en anställds anställning i Agda PS webb. I samband med detta har
ett nytt program id skapats, 9243 Avsluta anställning i behörighetsmappen för Agda PS webb i
uppsättning av programprofiler.

Program id 9243 Avsluta anställning finns i Agda PS webb under menyn Personal och
Personaladministration.

Här kan anställningar avslutas och information om anställningen tas bort. Det gör att det nu finns
möjlighet att ta bort information, men det är du som löneadministratör som bestämmer om, vad och
när information ska tas bort.

De val som visas på vänstra sidan i Avsluta anställning, hämtas från Agda PS. På höger sida kan
information under Arbetsrelaterad info, CV och Personaladministration markeras för borttagning.
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Viktigt att tänka på är att den information som du väljer att ta bort, kommer att tas bort
omedelbart efter att du har sparat dina val. Vid borttagning av dokument gäller detta dokument som
ligger i Personregister, CV, Utbildningar och Befattningar.
När en anställning avslutas i Agda PS webb och du väljer att ta bort information, visas ett meddelande
om att personens data tas bort omedelbart. Välj Ja för att fortsätta eller Avbryt för att avbryta
processen.

12.6 Regler persondata
I Agda PS webb finns nu två nya sidor för att hantera gallring av persondata, Regler persondata och
Gallring persondata. Dessa finns under menyn Inställningar > Företagets inställningar > Regler
persondata och där görs uppsättningen för gallring av persondata.

Tanken med funktionen är att sätta upp olika regler för att påminna om att det är dags att ta bort
persondata. Administratören har möjlighet att lägga upp regler för att få påminnelser under ett antal år
efter avslutad anställning och för att i olika intervall kunna ta bort persondata.
För att lägga till en ny regel går du in på knappen Lägg till regel.

Om knappen Lägg till regel inte är aktiv innebär det att du redan har lagt upp regler som finns
tillgängliga i fältet Påminn efter (0-10 år).
Du väljer sedan vilka fält som ska ingå i din regel.

•

Namn på regel. Lägg in ett namn på din regel. Detta namn visas sedan i Agda PS
webb under Sammanställningar startsida och/eller i Agda PS under
Företagsinställningar > flik 9 Webb och knappen Sammanställningar under
rubriken Regler persondata. Namnet på regeln måste vara unikt.
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•
•
•

I Påminn efter väljer du de antal år som du vill bli påmind av regeln i Kvar att
göra. När du valt år (0-10) kan du även markera rutan Lägg till inkomstår, vilket
innebär inkomståret plus de år som du valt i Påminn efter.
I Tillgängliga fält finns de fält som det går att välja mellan. Namnet på gruppen är
enligt flikar och knappar i Personregistret.
I Valda fält visas de fält som är valda.

Under Tillgängliga fält, klicka på pilen under vald grupp för att i lista som visas välja de fält som ska
ingå i regeln. Du väljer fält genom att dra över fältet till Valda fält. Om alla fält i en grupp ska ingå så
går det att dra över gruppen till Valda fält. Oavsett hur många fält under varje grupp som är valda
kommer namnet på gruppen med de fält som är valda att visas under Valda fält.
Genom att markera Kugghjulet upp i högra hörnet finns möjlighet att inkludera anställda utan några
anställningsperioder.

Klicka på Spara för att spara din regel och den kommer att visas i Befintliga regler där varje regel
visas med information om vad regeln innehåller.

Det går att redigera en regel genom att klicka på pennan för den regel som du vill redigera. Det går
även att ta bort en regel genom att klicka på papperskorgen för den regel som ska tas bort. Vid
borttagning för du upp ett meddelande där du måste klicka på Ja för att ta bort regeln eller Nej för att
avbryta borttagningen.
Vid uppsättning av en ny regel går det inte att lägga till fält som redan använts i en annan regel och
vid spara kontrolleras att namnet är unikt och uppsatt korrekt. Felmeddelande kommer att visas om
det inte är korrekt och det går inte att spara.
Fält som är nödvändiga för att hantera en person i Agda PS, tidtransaktioner och
lönetransaktioner går inte att gallra bort utan kvarstår tills personen raderas helt i sista steget, det vill
säga vid regel som sätts upp med Ta bort anställd från systemet.
De fält som är nödvändiga för att kunna hantera en person i Agda PS är Anställningsnummer, Föroch Efternamn, Kön, Personnummer, Personalkategori, Artdecimal, Medborgarskap och Land.
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12.6.1 Kvar att göra
När regeln är upplagd går det att få påminnelser via Kvar att göra på startsidan. Du markerar vilka
regler som det ska komma med av de som finns under Regler persondata.

Som standard är inte rutorna för den nya reglerna markerade för att visas.

12.7 Gallring persondata i Agda PS webb
Gallring av persondata i Agda PS webb finns under menyn Personal > Personaladministration och där
är det möjligt att ta bort uppgifter från fält i hela Personregistret. För att det ska gå att gallra
persondata måste regler vara uppsatta enligt tidigare kapitel i versionsmeddelandet.
Vid gallring av persondata raderas informationen och kan ej återställas om inte en säkerhetskopia
har tagits och återläses, därför bör rensning av persondata ske med stor eftertanke och försiktighet.
En del av den information som finns i Agda PS ska sparas under en längre tid, till exempel uppgifter
som kan att behöva följas upp enligt bokföringslagen.
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När du klickar på länken till regeln under Kvar att göra, kommer regeln att öppnas i fönstret Gallring
persondata. Det går att gå direkt till Gallring persondata genom att gå via menyn Personal och
Personaladministration.

Under Gallring persondata kan du se vilka personer som omfattas av vald regel och som du har
behörighet till. De personer som visas har ett avgångsdatum enligt vald regel och har information som
enligt regeln kan rensas bort. Personerna är sorterade i anställningsnummerordning.
Via den blå ikonen med ett i, som finns i fönstrets övre högra hörn, visas information om vilka delar
som kommer att tas bort på personen när den har markerats och du klickar på Ta bort.
För att markera alla personer markerar du den översta rutan till vänster. Personer som ingår i en öppen
löneperiod kommer inte med i urvalet även om kriterierna är uppfyllda.
Det finns ett antal fält som vid gallring inte nollställs utan de sätts till ett default värde.
•

Fält undergruppen Utbetalning och skatt – huvudgrupp Bank/Skatt
o Utbetalningsgrupp sätts till Ej avlönad
o KU-typ sätts till KU ingen
o Sociala avgifter sätts till Ingen avgift
o AGI-typ sätts till Ingen AGI
o Huvudsaklig pension blir omarkerad
o Undantas från CSR blir markerad

•

Fält i undergruppen Utmätning – huvudgrupp Bank/skatt
o Kontroll månad blir omarkerad
o Kontroll utb.tillfälle blir markerad
o Aktiverat blir omarkerad

•

Fält i undergruppen Försäkring och pension – huvudgrupp Statistik
o SPV Pension sätts 00 Omfattas ej

•

Fält i undergruppen Användare – Grunduppgifter
o Vilande markeras vilande
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13. Loggning
I version 2018.2 så får Agda PS en förbättrad loggningsplattform som loggar ett bredare perspektiv av
förändringar som sker för fält som är uppsatta för loggning i Agda PS.
De loggade fält som är uppsatta för loggning sedan tidigare kommer att ligga kvar i Service rutiner >
Loggning >Definiera loggning.

13.1 Rapport System Loggning
Det finns en ny rapport i Rapportcentralen som heter System Loggning som används för att ta fram de
fält som är loggade från och med version 2018.2.
De företag som sedan tidigare använder sig av loggning och vill skriva ut uppgifter som är
loggade tillbaka i tiden måste den tidigare rapporten, som finns under Servicerutiner > Loggning >
Utskrift loggade fält användas. Denna rapport hämtar endast upp loggade poster som skett före
uppdatering till version 2018.2.
För fält som är uppsatta för att loggas och förändras efter uppdatering till version 2018.2 ska den nya
rapporten System Loggning användas för utskrift av loggade poster.
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Saknas rapporten i Rapportcentralen, behöver du lägga till den i registret Rapporter och
Rapportgrupper för att sedan hämtas in under Mina rapporter i Rapportcentralen. Rapporten finns i
gruppen Administratörsrapporter.
13.1.1 Register
Du kan göra urval på Register. Ett eller flera register kan väljas.
13.1.2 Fält
I Fält väljs de fält som ska skrivas ut på rapporten. Har du sedan tidigare valt Register kan endast de
fält som är kopplade till det registret markeras.
13.1.3 Datumintervall
Ange datum för att skriva ut loggade fält för en viss datumperiod.
13.1.4 Användare
Visa loggning för en eller flera användare i Agda PS.
13.1.5 Endast rader med värde
Markera om endast fält med loggade värde ska skrivas ut.
13.1.6 Sortering
Välj ordning på de fält du vill sortera på genom att dra dessa till den ordning det ska vara. Markera
även om sorteringen ska vara stigande eller fallande.
13.1.7 Utskrift
En av skillnaderna mellan den nya och gamla rapporten är att Register presenteras som en brytning i
den nya rapporten. Har ändringen en relation till en anställd och/eller företagsnummer skrivs detta
också ut för respektive rad.

Många fält i Agda PS är beroende av varandra och har därför en relation till varandra. I den nya
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rapporten System Loggning så visas även fält som uppdaterats genom att det har en relation med det
fält som användaren har uppdaterat. Vill du inte visa övriga fält som är i relation med det förändrade
fältet rekommenderas att det görs urval på Fält och då väljer du enbart ut de fält som du vill se
loggade förändringar för.
När en ändring görs i ett fält som är uppsatt med historik och som har relation till andra fält loggas
både förändringen för det ändrade fältet men också för de fält som är relaterade till förändringen och
som uppdaterats i samband med förändringen.
Då detta är en system loggning så kan framställandet av rapporten vara något prestanda och
tidskrävande. Det är därför en rekommendation att använda urvalen för att endast visa de loggningar
som är intressanta vid utskriftstillfället.
Rapporten tar inte hänsyn till begränsningar i behörighet utan har en användare tillgång till
rapporten System Loggning så får personen tillgång till allt som loggas.
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14. Översyn av Rapportcentral
Vi har gjort en översyn av Rapportcentralen för att säkerställa att personnummer endast visas i de
rapporter där personnummer måste vara med.

15. Agda PS rekryt
Samtliga delar i Agda PS som varit kopplade till modulen Agda Rekrytering har från och med version
2018.2 plockats bort.
Det innebär bland annat att under Register, Företagsinställningar, Rapportgeneratorn, Servicerutiner
och Listgeneratorn har urval och inställningar gällande rekryt tagits bort. Även inställningar i Agda
Systemhantering gällande Rekrytering har tagits bort och finns det webbservrar uppsatta för Agda
Rekryt kommer dessa att få ett internt fel och bör stängas ner eller avinstalleras.
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