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Uppgradering av Självservice/HR Lön
Helgen 2022-05-28 – 2022-05-29 kommer Självservice/HR Lön uppgraderas.
Notera dina arbetstider eller avvikelser och registrera dem i efterhand.

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.
Visning för medarbetare i Självservice HR/Lön samt P mobile
Nu erbjuder SOLTAK en visning i hur man rapporterar de vanligaste orsakerna i P mobile, var
man hittar sin lönespec och andra tips och trix!
Anmälan sker på startsidan för medarbetare i Självservice HR/Lön.
13 juni: Vänder vi oss till de som är anställda med timlön.
Visningen sker via Teams och grundar sig på innehållet i
Manual Pmobile
Timanställd

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.
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