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Månadsbrev - juli 2022 
 
Blankett för rapportering kring Lovskola finns här. 
 
Inrikes resa 
För dig som rapporterar in Inrikes resa så är det extra viktigt att inte bara Spara resan utan även 
Skicka för godkännande. Detta för att resan ska hamna hos den chef som ska bevilja posten så att 
den kommer med till löneutbetalning. 

 
 
Ferieungdomar 
I manualen för Feriearbetande ungdom finns information om blankett för skatteavdrag och 
anmälan om lönekonto till Nordea/Tjörns Sparbank. Allt för att underlätta så mycket som 
möjligt för att få sin första lön på sitt bankkonto. 
 

Beloppet på lönespecifikationen skiljer sig från det insatta på ditt bankkonto – varför? 
Om beloppet på din lönespecifikation i Självservice HR/Lön inte är samma som det belopp 
som syns på ditt lönekonto, har avdrag gjorts av banken.  
Det beror på att du är fackligt ansluten eller har någon försäkring som dras direkt av banken 
innan lönen går till lönekontot.  
Nordeas kundtjänst eller Tjörns Sparbank är dom som ser vad som dragits av eftersom de är 
löneutbetalande bank. Om du har ditt lönekonto hos Swedbank, Sparbankerna eller Nordea, 
ser du din e-lönespecifikation på internetbanken om du anmält att du önskar e-
lönespecifikation.  
Övriga ser sin lönespecifikation i Kivra.  
Så hör gör du för att anmäla e-lönespecifikation via   Kivra 

Viktigt att rapportera in avvikelser i tid! 
Rapportera dina avvikelser löpande, senast den 3:e i månaden efter, för att få rätt lön och att 
inte hamna i en löneskuld och för att rätt uppgifter ska redovisas till Skatteverket. 
Manualer att ta hjälp av: Pmobile   Medarbetare   Timanställd 

https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2022/05/Lovskola.pdf
https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2022/01/Feriearbetande-ungdom.pdf
https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2019/04/e-legitimation-kivra-1.pdf
https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2021/08/P-Mobile-1.pdf
https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2022/02/Manual-Medarbetare-1.1.pdf
https://www.soltakab.se/wp-content/uploads/2021/06/Timanst%C3%A4lld.pdf
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