LÖNEKONSULT
Att arbeta med lön handlar inte längre om att knappa in siffror i en maskin. Digitaliseringen gör
att enklare arbetsuppgifter försvinner och mer fokus hamnar på kvalificerade uppgifter såsom
rådgivning och analys. Rollen blir alltmer komplex och liknar i stort en Controller-roll idag. Det
är stor efterfrågan på utbildade lönekonsulter och chanserna till jobb är stora. Utbildningen är
utformad för att uppfylla SRF:s och FAR:s teoretiska kunskapskrav för auktorisation.

UTBILDNINGSMÅL
Utbildningen ger dig kompetens att:

• Med stöd i lagrum och juridisk metod administrera
löne-, HR-, och personalarbete
• Bedriva lönearbete inom vanliga processer för HRoch personalarbete

• Utföra specialiserad löneadministration med hänsyn
till juridiska, ekonomiska och systemtekniska aspekter
• Utifrån ett personalekonomiskt perspektiv rådgiva
i löne-, HR- och personaladministration

• Ta helhetsansvar för ett konsultuppdrag i yrkesrollen
som lönekonsult

Omfattning

Heltid ett och ett halvt år (60v), 8 kurser, varav en är praktikperiod och en är examensarbete. Kurserna avslutas och
betygsätts genom olika former av examinationer, såsom
rapportskrivningar, e-learning, tentamen, seminarier och
presentationer.

Yrkeshögskoleutbildning

Utbildningen är en Yrkeshögskoleutbildning som genomförs
på uppdrag av Myndigheten för Yrkeshögskolan. Utbildningen
är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Läs mer om
Yrkeshögskoleutbildningar på www.myh.se.

Efter examen har du kompetens att jobba som:
• Lönekonsult

• Lönespecialist

• Lönehandläggare

• Löneadministratör

• Personaladministratör
• Personalhandläggare

FÖRKUNSKAPER
Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.
Det innebär att du ska ha avlagt en gymnasieexamen
i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
eller har ett slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller
specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget
Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng eller motsvarande.
Se IHM.se/lon för utbildningens särskilda förkunskapskrav.

Din behörighet bedöms även mot annan motsvarande svensk
eller utländsk utbildning. Om du helt eller delvis saknar de
formella förkunskaper som krävs, kan du även ansöka om att
få din reella kompetens prövad

Utbildningen ger en Yrkeshögskoleexamen på 300 YH-poäng.
Efter godkända prestationer utdelas examensbevis.

KURSER
Arbetsrätt

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till och fördjupad
förståelse för lagstiftning och juridisk metod inom det arbetsrättsliga området. Du utvecklar ett juridiskt förhållningssätt till
frågor som rör arbete, personal och löner i yrkesrollen som
lönekonsult.

HR-arbete; personalarbetets innehåll och processer

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till och fördjupad
förståelse för olika processer inom HR- och personaladministration. Du utvecklar förståelse för hur olika lönefrågor påverkas av personalarbetets innehåll och processer.

Lönehantering och lönesystem 1 & 2

Kurserna syftar till att ge dig fördjupad förståelse för löne-,
HR- och personalarbetets roll i företaget, samt till att kunna
bereda löner med hänsyn till arbetsrättsliga, ekonomiska
och systemtekniska aspekter. Du utvecklar förmåga att
hantera affärsverksamheters löneadministration och bransch
anpassade systemlösningar.

Personalekonomi och personalredovisning

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till och fördjupad förståelse för hur man från ett personalekonomiskt
perspektiv kan optimera ett företags humankapital.
Du utvecklar förmåga att utifrån personalekonomisk
verksamhetsstyrning analysera och värdera ett företags
humankapital med hänsyn till lönsamhet.

Praktik — Lärande i arbete (LIA)

Under en praktikperiod deltar du aktivt i det vardagliga
arbetet på ett företag, och tillämpar dina nya kunskaper där.

Examensarbete — Konsultativt arbetssätt

Den avslutande arbetsuppgiften på utbildningen är ett
examensarbete, där du tillämpar dina förvärvade kunskaper
praktiskt och professionellt i en given beslutssituation.
Arbetet utförs i grupp, och genomförs för en uppdragsgivare
från näringslivet.

Pensioner och försäkringar, förmånsrätt
och resereglemente

Kursen syftar till att ge dig en introduktion till och fördjupad
förståelse för hanteringen av pensioner och försäkringar
samt förmånsrätt och reseregulativa bestämmelser.
Du utvecklar förmåga att bereda lön i enlighet med bestämmelser för pension, försäkringar, förmåner och resor.

VILL DU VETA MER? Känn på atmosfären på ett av våra infomöten.
Anmäl dig på www.ihm.se. Undrar du över något kan du självklart
även mejla eller ringa till oss: yh@ihm.se, 0200-24 00 24.

