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nya auktoriserade medarbetare

Arbetsgivardeklaration
på individnivå 2019

Fördelar med att jobba Vår man på fältet
digitalt i Fortnox

ÅFA AB | Nyhetsbrev | nr 2 2018

Nyheter inom lön
JAG ÄR GLAD att kunna berätta att vi har
förstärkt redovisningen med två nya
auktoriserade konsulter. Genom att kontinuerligt bygga kompetens inom ÅFA har
vi lyckats attrahera två nya auktoriserade
medarbetare till vårt team som ger oss
möjlighet att ta emot fler kvalificerade
uppdrag. Det vi ser ett ökat behov av idag
är främst inom löneområdet som har blivit
allt mer komplext.
DET LEDER IN till en nyhet om nya regler
kring inlämnandet av kontrolluppgifter
som träder i kraft första januari 2019. Den
heter AGI, arbetsgivardeklaration på
individnivå, och innebär att individuella
kontrolluppgifter ska vara inlämnade till
Skatteverket månadsvis.
SYFTET ÄR ATT stävja eventuellt fusk och
få in korrekta aktuella uppgifter. Uppgifter
som även blir tillgängliga för Försäkringskassan och andra myndigheter. För att
kunna rapportera till Skatteverket behövs
uppdaterade löneprogram och rätt
kompetens inom lön. Här kan vi på ÅFA
hjälpa till.
JAG ÄR ÄVEN glad att kunna presentera
vår nya samarbetspartner Axintor. Deras
digitala verktyg SafetyNet passar ypperligt
för verksamheter med personal som är
ute och kör. Axintor hjälper även till med
certifieringar av olika slag och jag ser en
stor nytta i samarbetet framför allt för våra
lite större kunder.
JAG VILL OCKSÅ tipsa våra fåmansföretagare att ta ut rätt lön innan årsskiftet
2018. Det påverkar utdelningsunderlaget
i ditt aktiebolag. Kontakta oss på redovisningen så hjälper vi dig att räkna på
löneunderlaget.
Mia Sjögren
vd ÅFA AB

Molnbaserad portal
underlättar för åkare
SafetyNet är en digital plattform för arbetsmiljö, kvalitet och
säkerhet. Systemet handlar om att komma bort från penna,
papper och pärm, samt att registrera saker direkt. SafetyNet
passar speciellt bra för åkerier och andra företag som har
många mobila medarbetare.
SafetyNet kommer från Danmark där
systemet är vida utbrett och används
av kommuner, landsting samt 25 procent
av stora företag med över 300 anställda.
– För användaren är systemet väldigt lätt att hantera, menar Anders
Andersson på Axintor som marknadsför
SafetyNet i Sverige. Utifrån sin telefon
eller platta kan man registrera ärenden såväl online som offline i en app.
Det kan handla om ärenden såsom
tillbud och riskobservationer, registrering av försäkringsskador, felanmälningar på bilen, kundreklamationer
och avvikelser, förbättringsförslag,
överlast och mycket mer. Man kan
även ha digitala checklistor i form av
egenkontroller, fordonskontroller etc.
– Vi ska ha en plattform för åkare
som hela tiden förbättras och utvecklas efter åkarnas krav och önskemål.
En användbar funktion är exempelvis
att man kan få GPS-koordinater från
där ärendet registrerades.
TUNGA REFERENSER FÖR SAFETYNET
SafetyNet är nytt i Sverige men används redan av Carlsberg som har det
på alla förare. En annan referens är ett
åkeri i Västerås, MLC, med 30 lastbilar.
– Idag ställer stora företag, byggbo-
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lag, kommuner och landsting krav på
att även mindre företag ska ha kvalitetsoch miljösystem att jobba strukturerat
med. Det är en utmaning om man inte
har egna administrativa resurser. Men
då gäller det att jobba smart istället, uttrycker Anders Andersson.
– När kunder börjar ställa krav på
att man ska ISO-certifiera sig så finns
det en plattform som är gjord för det.
Jag säger inte att det är plug and play
att ISO-certifiera sig men med SafetyNet så får man väldigt mycket på köpet. Resten hjälper vi på Axintor till
med för företag som vill certifiera sig
enligt FR2000, ISO9001 och ISO14001.
Samarbetet med Axintor är ett led i
ÅFA:s intention att erbjuda smidiga
och nyttiga lösningar till sina kunder.
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Steget in i den
digitala världen

Uppväxt vid
pumpen

Tidigare åkte en representant från ÅFA varannan vecka till
Allel Elektrokonsult i Hjorthagen för att ta hand om bokföringen.
Idag skickas alla papper in direkt i programmet Fortnox via
e-post och skanner. Det är ett modernt sätt att arbeta och
fördelarna är många.
Allel Elektrokonsult AB arbetar med
projektering av el, tele, data och larm
inom byggindustrin. De utför även revisionsbesiktningar, granskar underlag och ser till att allt utförs enligt
aktuella regelverk etc.
– Det är jätteskönt att vi jobbar digitalt i Fortnox idag, säger delägare
Jonas Holmberg. Förr var vi till exempel tvungna att säkerhetskopiera,
uppdatera programvara samt ha ÅFA
på plats för bokföringen. Nu är det
mycket smidigare. Bara att skanna
och skicka in en faktura i systemet
och pdf-fakturor kan gå direkt till en
mailadress.
– In- och utbetalningar läses in och
tolkas automatiskt i programmet, för
att sedan bokföras av ÅFA. På det här
sättet sparar vi både tid och pengar,
men framför allt blir det mer ordning
och reda. Idag har vi bättre koll på
verksamheten och möjlighet att löpande se hur ekonomin ser ut.
MÅNGÅRIGT SAMARBETE
I samband med övergången till dagens moderna digitala system bytte
Allel Elektrokonsult löneprogram till

Fortnox lön, där anställda kan gå in
och hämta sina lönebesked i enlighet
med GDPR.
– Vi har fått bra hjälp under övergången till att jobba digitalt. Vi stod
exempelvis mellan två olika system
tidigare och ÅFA hjälpte oss att få
över allt till ett och samma system.
Med ÅFA har vi ett bra bollplank vid
frågor och vi får alltid snabba svar.

”

”Det känns tryggt
att ha ÅFA bakom
ryggen”
JONAS HOLMBERG

Idag känner företagen varandra väl
och nästa år 2019 kan ÅFA och Allel
Elektrokonsult fira tio år tillsammans.
– Det känns tryggt att ha ÅFA bakom
ryggen. De tar hand om bitar som är
svåra att klara själv. Det är ju skönt
att undvika att krypa in i fängelse,
eftersom det finns risk att man gör fel
utan att veta om det, skrattar Jonas
Holmberg.

Peter Nilsson, som är säljare av
drivmedel på ÅFA, brukar säga
att han är född på en bensinstation. Riktigt så är det inte, men
bensinstationer och drivmedel
har funnits med i hans värld
sedan barnsben.
– Farsan har haft flera mackar, berättar
Peter. Den första var BP på Ringvägen,
med den fina mosaikväggen. Han stod
vid kassan i kavaj och rökte. Hans sätt
att vara och fungera med kunderna har
jag inspirerats mycket av.
Peter har själv drivit flera stationer
både som anställd och köpman.
– Cirkeln var sluten när jag första
mars 1996 fick driva macken på Ringvägen. Därefter jobbade jag bland annat
på Statoil som säljare mot tung trafik i
närmare tio år.
JOBBAR PÅ ÅFA SEDAN 2014
– En dag såg jag en annons från ÅFA.
Jag glömmer det aldrig, det brann till i
hela kroppen. Det var det här jag ville
syssla med, att jobba med kunder i
drivmedelsbranschen.
– Mitt mål är att vara ute mycket,
träffa kunder och presentera ÅFA på
ett proffsigt sätt. Det roligaste i jobbet
är att träffa kunder. Jag måste få ha
min sociala bit.
Radhuset i Skogås är Peters bas, där
lever han med sambo och två söner.
Annars hoppar Peter gärna upp på hojen
och tar sig en tur. Blir du omblåst av en
Honda Transalp på vägen kan det vara
Peter Nilsson som vrider på gasen.
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Miljöcertifikat på
diesel via ÅFA

Det är leveranstryggheten som varit
den viktigaste variabeln för Steffes
Schakt, även om priset naturligtvis ska
ligga rätt.
– Maskinerna måste rulla på jobben
och de drar olika mycket beroende på
storlek och vilken typ av jobb de är ute
på, därför är jag väldigt beroende av att
ha en bra kontakt på leveranssidan.
Ibland blir det kort varsel och ÅFA har
alltid ställt upp och fixat fram drivmedel
när det varit kris, betonar Stefan Eriksson.

”

”ÅFA är trevliga
och positiva att
samarbeta med.”
STEFAN ERIKSSON

Steffes Schakt rullar runt 20 bandgrävare
mellan 5 till 50 ton, varav 6 är långgrävare
som sticker ut lite extra för arbeten med
muddring, djupa schakt och slänter.
– Mina gubbar som kör maskinerna
ringer själva in till ÅFA och beställer

bränsle. Vi har en farmatank till varje
maskin som följer med maskinen, så det
kan bli en hel del leveransadresser att
hålla koll på då vissa maskiner rör på sig
en hel del.
STEFFES SCHAKT SATSAR PÅ MILJÖN
Sedan årsskiftet kör Steffes Schakt till
hundra procent på HVO.
– Det är en del av företagets miljöpolicy
och visst blir det merkostnad, men det
känns viktigt för mig. ÅFA har klarat av
att leverera HVO till mig trots att det är
omgärdat av restriktioner idag. Tillsammans med hög standard på maskiner och
bra förare ger det oss en stark ställning
på marknaden.
Steffes Schakt förbrukar cirka 400 000
liter drivmedel per år, så de är storförbrukare när det gäller bulk.
– Jag vill inte själv ringa runt och jaga
priser, även om jag kanske kunnat få det
billigare någon gång. Men det ska fungera
också och vara smidigt för alla i företaget. Det är lättjobbat och snabba leveranser med ÅFA, som dessutom haft en
bra prisbild genom åren.
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Tryck: Larsson Offsettryck, 2018

Steffes Schakt är verksamma inom grundläggning, mark och anläggning. Företaget kan i år fira 25-årsjubileum och ÅFA har varit
med som leverantör av drivmedel under närmare 20 år.
– Det har fungerat bra med ÅFA och jag är väldigt nöjd med dem
som leverantör, säger Stefan Eriksson, vd och ägare på Steffes Schakt.

Reduktionsplikten är ett lagkrav som
säger att producenter ska ha 19,3 procent växthusgasreduktion på den totala
försäljningen av diesel. Oavsett var du
tankar vanlig diesel så har producenten
säkrat upp 19,3 procent reduktion genom inblandning av förnybara råvaror.
Nu kan du via ÅFA knyta avtal om
35 eller 70 procents reduktion, så säkerställer Preem det i sin produktion. Det
fungerar på samma sätt som exempelvis grön el. Vilken Preemstation du än
väljer så får du den avtalade reduktionen. Du slipper åka till en viss
station för att tanka och sparar både
miljö och pengar.
Kontakta ÅFA så hjälper vi dig med
certifikatet. 35 procent är gratis och
70 procent reduktion kostar några
ören mer än den vanliga dieseln. Med
certifikatet gör du en miljöinsats som
du kan berätta om för dina kunder.

www.roxx.se

Långt och troget
samarbete

Knyt avtal på 35 eller 70 procent
reduktion så får du ett certifikat
som intygar vad det är du har i
tankarna.
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