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Introduktion 
 
Version x.80 är första versionen efter vårt stora släpp av x.79. Här följer de nyheter som introduceras 
och de förbättringar som är gjorda i x.80. 
Version 2021.80 släpps i 24 mars.  
 

Grön teknik 
Sedan 1 januari 2021 kan man få skattereduktion för kostnaden för arbete och material vid 
installation av grön teknik. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Vi har nu infört 
möjligheten att skapa fakturor med Grön Teknik i systemet. Det fungerar som sagt på liknande sätt 
som Rot och Rut, med skillnaden att procentsatserna skiljer sig. En större skillnad är att Grön Teknik 
har två olika procentsatser. 
 

Uppsättning 

För att börja med arbetet bör ni kontrollera uppsättningen i Grundparametrarna. Där finns 
inställningar för vilken procentsats som skall användas som default, samt vilken kategori som skall 
användas som default. 

 
 
Kontrollera även att kategorierna för GrönTeknik finns upplagda i Kategorier husarbete. Kontrollera 
att rätt procentsats är angiven på de kategorier som skiljer sig från grunduppsättningen i 
Registervården. 
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Användning 

Precis som för Rot och Rut så väljer du på uppdraget att du vill fakturera med Grön Teknik. Du 
behöver också ange personnummer och andra uppgifter för husarbete. 
 
 

 
 
Skapa sedan fakturarader, precis som för Rot och Rut, men välj nu kategorier för Grön Teknik i stället 
för Rot/Rut. En skillnad mot Rut/Rut är att för Grön Teknik kan man även få avdrag för material, 
vilket gör att fakturarader av typen E (externa artiklar) även går att markera för avdrag. 
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När du sedan skriver ut fakturan skrivs texten för Grön Teknik ut i stället för Rot/Rut. 
 

Ansökan till Skatteverket 

Skatteverket har ännu inte tagit fram någon modell för elektronisk ansökan av Grön Teknik, vilket gör 
att ni får manuellt göra den ansökan. När Skatteverket är klara med sitt arbete kommer vi att påbörja 
arbetet med elektronisk ansökan. Således kommer den funktionen i framtida versioner av 
programmet.  
 
 

Lön 
En ny lönekoppling är skapad mot Agda PS Lön. Utläsningsfilen skapas på samma sätt som övriga 
lönekopplingar, genom att välja Agda PS Lön i Utläsning till lönesystem och fylla i datumintervallen 
som krävs. Utläsningen skapar två filer, en för närvaro samt utlägg och en för frånvaro. Filerna slås 
ihop i en zip-fil som laddas ned till din dator. Du kan sedan zippa upp filerna och läsa in dem i Agda PS 
Lön. Tänk på att din webbläsare kan be dig godkänna nedladdningen! 
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Mobil 
Vår mobila applikation har fått en stor genomgång inför x.80. Vi har gått igenom applikationen och 
sett över layout och design för att bättre matcha vår nya design i systemet. 

Layout 

 
Ett arbete har varit att gruppera informationen på ett bättre sätt, och även inför nedfällbara grupper, 
för att göra det lättare att hitta den information man söker. 

     
 
Även i tidregistreringen slår detta så klart igenom, vilket leder till att det blir lättare att registrera tid. 
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Vi har infört en teckenräknare i textfält, för att göra det lättare att veta hur många tecken man har 
tillgängligt och hur många man använt. 

 
 
Vi har även börjat titta på en bättre layout i en desktop webbläsare. Det innebär att layouten 
kommer på sikt att bli bättre om man väljer att jobba med den mobila applikationen på en datorn. 
Detta arbete är pågående under 2021. Här ser ni ett exempel från Projektvyn i den mobila 
applikationen, visad i en webbläsare på en dator. 

 
 

Bakom scenen 

Vi har arbetat en hel del bakom scenen med mobilen också. Bland annat har vi gjort en bättre 
hantering för vad som händer vid uppdateringar av mobilen, då vissa användare har kunnat få 
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problem med sin webbläsares cache. Vi har nu arbetat på att ”tvinga” webbläsaren att uppdatera sin 
cache, utan användarens manuella interaktion och hoppas att det leder till ett bättre, tryggare och 
stabilare upplevelse för er användare.  
 

Inställningar 
Vi har påbörjat ett arbete att göra det lättare för användaren att hitta till inställningarna för ett 
specifikt område, genom att lägga till en genväg till det aktuella områdets inställningar i Hantera-
knappen. T ex om ni går till hantera-menyn i ett Projekt så finns är en menypost med rubriken 
Inställningar. Klickar ni på den kommer ni till projektinställningarna i grundparametrarna. Naturligtvis 
är det behörighetsstyrt. Vi fortsätter med detta arbete löpande. 
 

Dashboard 
Vi har gjort det möjligt för användaren att bestämma vilka grafer som skall visas på dashboard. 
Inställningen är personlig. Om du står med muspekaren på en rubrik till en graf på dashboard så ser 
du ett litet kugghjul. Klicka där att ställa in vad som ska synas på ditt dashboard. 
 
 

Övrigt 
Naturligtvis har vi även gått igenom vår backlog och sett till att vi tagit bort så många buggar vi bara 
kan! 


