
Çrona Lön LSS

Löneprogram för assistansanordnare 
Crona Lön LSS är ett löneprogram som är specialanpas-
sat för assistansanordnare.  Crona Lön LSS fi nns i olika 
storlekar – för dig som är din egen anordnare upp till 
större fl eranvändarversioner med fl era hundra assisten-
ter.  Crona Lön LSS är idag marknadsledande som löne-
program bland assi stan sanordnare.

Programmet kopplar en personlig assistent till en eller 
fl era kunder/brukare. I programmet lägger du in alla 
kunder/brukare med uppgift om vilka beslut som gäller 
till vilka belopp och hur länge för var och en av dem. Du 
anger också vilka personliga assistenter som arbetar hos 
denne och kan också få fram blankett FK3066. 

Försäkringskassan 
För varje kund/brukare registrerar du de beslut från för-
säkringskassan och/eller kommunen som gäller för dem. 
Du anger när beslutet träder i kraft och till vilket datum 
som beslutet gäller. Anges inget slutdatum gäller beslu-
tet tills vidare. Du kan registrera vilka som har förhöjt be -
lopp och även ange redovisningsintervall. Utifrån redo-
visningsmånad och redovisningsintervall räk nar pro-
grammet ut när slutavräkningen skall göras. När du gör 
beredningen för aktuell redovisningsperiod hämtar 
pro grammet alltid aktuella värden från LSS inställning-
arna. 

Vid angivande av antal beslutade assistanstimmar med 
tillhörande periodicitet kan du välja att registrera be slu-
tade timmar per dag, vecka, månad eller sex månader. 
Crona Lön LSS hanterar även den komplicerade proces-
sen för slutavräkning vid förhöjt belopp.

Kommunala beslut 
Du registrerar gällande beslut från kommunen på sam-
ma sätt som för försäkringskassan. Ibland kan det vara 
lämpligt för de beslut som snart ska övergå till försäk-
ringskassan att du väljer att skriva ut redovisningen på 
försäkringskassans blankett (FK3057). 

Om du har ansökt och fått beviljat tillfälligt utökat tim-
antal skall du ange för vilka datum detta gäller samt för 
hur många timmar beslutet gäller. Har du dessutom fått 
förhöjt belopp markerar du detta och anger det förhöj- 
da beloppet.

Kunden/Brukaren
Det är viktigt att kunna återrapportera till kunden/bru-
karen, den verklige uppdragsgivaren. Till din hjälp fi nns 
både en återrapporteringslista och ett återrapporte rings-
kort. Genom att välja redovisningsperiod ger dig pro-
grammet en sammanställning över kostnader för varje 
brukares aktiva redovisningsperiod.

Försäkringskassans räkning tas fram av Crona Lön LSS. Du får också fram 

underlag för att i förekommande fall fakturera kommunen.
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Löneregistrering 

Inget annat program på den svenska marknaden har en så en-
kel och effektiv registrering av löner och avdrag. För den mer 
ovane löneförrättaren fi nns guider som steg för steg hjälper till 
att genomföra registreringsarbetet.  

Med en hög integration av försystem blir arbetet högeffektivt 
utan att förlora vare sig i säkerhet eller i översikt.  Programmet 
kan integreras med reseräkningsprogram, tidsystem och 
affärsredovisning. Du kan skicka fi ler till banken, skattemyndig-
heten och andra intressenter. Lönebeskeden kan du skicka 
som e-post. 

Crona Lön är ett komplett lönesystem för både små och stora 
företag och fi nns i fl era olika storlekar och prisklasser. Det är ett 
väl beprövat program och har i sin grundversion sålt i över nio 
tusen exemplar.

Anmälan från arbetsgivare
Crona Lön LSS tar också fram blanketten ”Uppgifter om person-
 liga assistenter” (FK3066) för att få en enklare hantering i 
blankettarbetet.

Tidrapportering
Köp till vår app ”Crona Rapportera LSS”, gjord för iPhone/iPad 
och som placeras hos kunden/brukaren där assistenterna rap -
porterar sina arbetstider och eventuella utlägg. Du får en tid-
rapport till Försäkringskassan (FK3059) med digital signatur och 
alla löneunderlag direkt in i Crona Lön LSS. Enklare har det ald -
rig varit!

Externa försystem
Förutom Crona Rapportera LSS fi nns det fl era olika system på 
marknaden för att både beman na och fånga tider. De fl esta av 
dessa är samarbetspartners till oss och deras programvaror är 
integrerade med Crona Lön LSS. Vi rekommenderar program-
produkterna Primass, Fast och AiAi.

 

Boka din webbdemo på www.crona.se

Växel: /   • Support: /   • Telefax: /  
Epost: info@datavara.se • Hemsida: www.datavara.se

Återrapporteringskorten ger dig och brukaren löpande information om förbrukade 

timmar, omkostnader och resultat.


