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1. Personalregistreringsrollen   

Personalregistreringsrollen innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter vilket innebär 
arbete i det personaladministrativa systemet, Primula självservice. Rollen hanterar 
konteringar och ersättningar, tar ut rapporter och bevakar registrering av frånvaro, 
ledigheter och reseräkningar. Delar av dessa arbetsuppgifter kan behöva utföras av 
Beslutsstödsrollen (attestanter) eller Personalrollen. Det krav som då ställs på dessa 
rollinnehavare är att en behörighet för det aktuella personaladministrativa systemet 
finns. 

Arbetsuppgifter 

 Stöd till institutionen/motsvarande vid registrering via Primula självservice.   
 Hantera AMS-medel i förekommande fall.  
 Ta fram underlag till SINK-skattebeslut.  

 
Primula  

 Registrera lönekonteringar  
 Hantera eventuellt avvikande kontering av sjukvård, läkemedel och friskvård. 
 I de fall självservice inte är möjligt, registrera ersättningar.  
 Registrera timersättning.  
 Ta ut semesterrapporter, granska semesteruttag och semestersaldo 
 Bevaka att frånvaro registreras korrekt (vid t.ex. sjukdom, vård av sjukt barn).  
 Bevaka utgående ledigheter (t.ex. föräldraledighet, tjänstledighet).  
 Ta fram underlag för utbetalning av ersättningar/arvoden (till t.ex. anställda, 

handledare, opponenter, betygsnämnd)  
 Granska reseräkningar 

 

Kunskapskällor som ligger tillgrund i vårt dagliga arbete kommer från de statliga 
kollektivavtalen; Villkorsavtalet f d ALFA, SLUs lokala avtal, 
Tjänstledighetsförordningen och Svensk lagtexter, semesterlagen, arbetstidslagen. 
Skatteverkets regler. 
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2. Registrering av timavlönade – via Primula 

självservice  

Vid anställning som omfattar kortare tid än tre veckor tas inget särskilt beslut om anställning 

och registrering av timmar görs via Primula Självservice. 

När en ny person skall arbeta som timavlönad på SLU behöver löneenheten ett mail från 

administratören vid institutionen som talar om: 

 Personnummer 

 Namn 

 Adress 

 From datum 

 Kontering; kostnadsställe samt projekt 

 Ev. jämkning/Sink -beslut 

Lönespecialisten mailar administratören när detta är registrerat i Primula. Det är alltid 

administratören som registrerar timlön. 

Registreringen görs sedan i Primula självservice under- Handlägga andra – ersättn. kompl 

Kontering ska alltid anges samt timlön inkl. semester ersättning. 

Administratör måste aktivt välja attestant när timlön som registrerats ska skickas i flödet. 

Saknas attestantens namn i mottagarlistan går du in på Primula webben – Min sida – 

Personliga inställningar. Under ”Valbara mottagare” markerar du vem/vilka personer som 

skall finnas i din personliga mottagarlista, klickar på ”+” och ”Spara”. 

Om personen arbetar 3 veckor eller mer ta kontakt med er personalspecialist för att en 

anställning ska skapas. 

Tänk på att personer fyllda 65 år registreras: Timlön ej pens inkl. sem! Pensionsavgifter 

betalas inte för personer fyllda 65 år enligt avtal. OBS! Denna får inte användas för personer 

under 65 år. Dock finns undantag för de som är yngre än 65 år men plockar ut pension, 

meddela även din lönespecialist så att den informationen finns hos löneenheten. 

Utbetalning 

Utbetalning för timavlönade sker vid ordinarie löneutbetalningstillfälle (se leveransplan 
Primula). SLU har inga bankuppgifter. Utbetalning sker via Nordea. SLU skickar en lönefil 
med alla löneuppgifter (på personnummernivå).  
Hör den anställde av sig om utebliven lön, kontrollera att det skapats en lönespecifikation för 
aktuell månad samt uppgivit rätt information i rätt tid.  
 
Svenska bankkonton 
Anmäl lönekonto direkt på Nordeas hemsida och registrera ditt konto i annan bank i deras 
kontoregister med e-legitimation. 
 
 https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html 
 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/jep-personal/personal-dokument/L%c3%b6n/leveransplan%20Primula.pdf
https://www.nordea.se/privat/produkter/konton-betalningar/anmal-konto.html
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Anmäl konto via överföringsblankett, fyll i uppgifter och skicka direkt till Nordea 
 

Blanketten finns på medarbetarwebben: Personalfrågor – Blanketter- Lön, ersättning och 
arvoden – Överföringsuppdrag, Nordea 

Ändra adress till: Nordea, Löneservice, P1306, 105 71 Stockholm 

Blanketten ska vara Nordea tillhanda senast 10 bankdagar innan utbetalningsdagen för 
att garantera att lönen sätts in på angivet konto. 

Saknas kontouppgifter eller överföringsuppdrag sker betalningen av lönen/arvodet 
med utbetalningskort från Plus Girot via Nordea. 

Överförings uppdrag Nordea, utlandet 

Blankett "Utbetalning av lön/pension till utlandet" genom NORDEA ska fyllas i om 
personen har bankuppgifter. Alla uppgifter på blanketten måste fyllas i för att 
betalningen ska nå mottagaren. Glöm ej fylla i uppgiften om institutionens 
kontaktperson. För att utbetalningen till utlandet ska fungera snabbt och säkert ska 
blanketten fyllas i, skrivas under och skickas till Nordea senast 3 veckor före 
utbetalningstillfället.  

IBAN-nummer, Swift- adress 

IBAN (= International Bank Account Number) är den nya gemensamma 
kontostandarden för alla länder i EU (plus några till). Mer information från Nordea om 
IBAN finns på deras hemsida.  

De flesta betalningar skickas till utlandet via SWIFT. Bankerna som är anslutna till 
detta system har en egen individuell kod/adress som styr betalningarna korrekt.  

Glöm inte att uppge rätt valutakod för landet. 

Originalet ska skickas till: 

NORDEA,  
Operations Processing Household P 343  
105 71 STOCKHOLM 

Ofullständigt/felaktigt ifylld blankett kommer i retur till personalavdelningen, vilket 
fördröjer utbetalningen. Se därför till att ta kontakt med Nordeas utlands 
avdelning, 010 156 58 30 så att blanketten bli rätt ifylld om osäkerhet uppstår 
innan blanketten skickas till Banken. 

Skatt 

30% skatt dras för tillfällig timavlönad. Önskas det att en högre procent ska dras i 
skatt meddelas detta till löneenheten via mail och gäller tills vidare. 

http://www.nordea.se/Nordea+Axess+Support/Utlandstjänster/Utländska+betalningar/212784.html
http://www.nordea.se/Nordea+Axess+Support/Utlandstjänster/Utländska+betalningar/212784.html
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Jämkning skolungdom/studerande 

För att undvika att skatteavdraget blir för stort för skolungdomar/studerande som 
bara jobbar extra kan de ansöka om jämkning. Det är viktigt att 
ansökningsblanketten skickas till lönefunktionen så snart som möjligt, gärna redan 
innan personer börjar arbeta, dock senast stoppdatum för "underlag fr inst för reg i 
Primula", se leveransplan Primula. Detta för att jämkningen ska hinna registreras i 
lönesystemet innan löneutbetalningen sker. Kommer jämkningsblanketten in efter 
stoppdatum korrigeras inte skatten i efterhand. Intygsblanketten finns på 
skatteverkets hemsida. 

Person bosatt utomlands  

För att utbetalning av ersättning för utländska personer samt redovisning på 
kontrolluppgift ska fungera så bra som möjligt finns det krav på nedanstående 
underlag: 
 
1. SINK-beslut  
2. Kopia på ANSÖKAN om SINK-skatt och  
3. kopia av NORDEA blanketten för utbetalning av lön/ pension till utlandet  

skickas till er lönespecialist 

Blanketter nås via medarbetarwebben HRfrågor - Blanketter 

Ansökan om SINK-skatt 

På Skatteverkets hemsida hämtas blanketten Ansökan om Särskild inkomstskatt för 
utomlands bosatt "SINK-skatt", blankett nr SKV 4350 eller blankett SKV 4350a på 
engelska. Uppgift i fältet "Skatteregistreringsnummer i hemlandet" krävs för att 
kontrolluppgiften ska godkännas av Skatteverket.   

Originalet skickas till: 
Skatteverket   
551 95 JÖNKÖPING 
 
Tänk på att fylla i ansökan noggrant om vart arbetet utförts då det vanligtvis är 
skattefritt arvode om arbetet utförts i hemlandet.   

Reskostnader för personer med SINK-beslut 

Reskostnader för personer med SINK-beslut och som är bosatta i utlandet 
registreras via reseräkningssystemet. Ej bilersättning och traktamenten som måste 
registreras som arvode.  Detta gäller både för anställda och Timavlönade/arvodister. 
SINK-beslut med samordningsnummer och skatteregistreringsnummer måste 
fortfarande finnas som tidigare. 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/jep-personal/personal-dokument/L%c3%b6n/leveransplan%20Primula.pdf
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Hittas inte personen i Primula, kontakta er lönespecialist. 

 

3. Arvodesutbetalningar – blanketter till 
löneenheten för registrering  

Arvoden registreras och utbetalas av löneenheten, underlag skickas till er 
lönespecialist. 

Arvoden som registreras av löneenheten: 

- Ersättning till sakkunnig, opponent och ledamot i betygsnämnd 
Bifoga kopior på Överföringsuppdraget, Nordea tillsammans med Sink 
ansökan samt originalet på Sinkbeslutet 

 
Annan form av ersättning utbetalas som timlön och registreras via primula 
självservice. Undantag sammanträdesarvoden. 
 
 
 
 
Arvodes blanketter finner du via Medarbetarwebben - HRfrågor – Blanketter 
Ansökningsblanketterna finns på Skatteverkets hemsida. 
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4. Sammanträdesarvoden 

Registreras av personalregistreraren i Primula självservice –handlägga andra- 
ersättningar/kompled – sammanträdesarvode. 

Undantag för personer hos annan inst/motsvarande: Sänd in en separat lista till 
din lönespecialist på personer vid annan inst/motsvarande som du ej har behörighet 
att registrera i Primula. Lönespecialisten ansvarar då för registrering i Primula. 
Observera deadline inför lönekörning. 

Uppdrag i nämnd, arbetsgrupp 

Huvudlinjen är att SLU-anställd som har i uppdrag att delta som ordförande eller 
ledamot i en av rektor eller dekanus inrättad nämnd, arbetsgrupp, referensgrupp 
eller kommitté, inte erhåller arvode för uppdraget, varken per sammanträde eller per 
månad eller år.  
Uppdraget sker "i tjänsten" och föranleder ingen särskild ersättning. Däremot bör 
extern ledamot erhålla ett arvode om f. n. 600 kr per sammanträde och, om så 
begärs, ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Även studenter som inte är anställda vid SLU och som deltar i sammanträden i 
nämnder och arbetsgrupper erhåller i normalfallet 600 kr per sammanträde (inkl. för- 
och efterarbete). Om studenter utför mer omfattande arbete på uppdrag av nämnd 
eller annan beslutande bör särskild arvodering för detta arbete ske. 

För SLU:s styrelse gäller särskilt regeringsbeslut. 

Fakultetsnämnd och lärarförslagsnämnd: 

Årsarvode 1 500 kr per år skall utbetalas till alla ledamöter (d.v.s. även till SLU-
anställda) utom ordförande. Sammanträdesarvode utgår med 400 kr till alla SLU-
anställda och 600 kr till icke SLU-anställd. Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan 
erhållas. 

Läs mer på medarbetarwebben. 
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5. Sjukanmälan 

Alla anställda på SLU sjukanmäler sig till sin chef samt registrerar sin frånvaro 
via Primula Självservice.  

 Om anställd inte har möjlighet att registrera sin sjukanmälan i Primula via 
webben måste anställd el. chef kontakta personalregistreraren som då 
registrerar sjukärendet i Primula. 

 Skapa aldrig ett till sjukärende om det redan finns ett pågående. 

 Endast registrera sjuk i omfattning 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %. Gäller 
även karensdagen. Tänk på att ändra omfattningen från dag 2 vid 
sjukanmälan om omfattningen är mindre än 100 % på karensdagen. 

 Om den anställde ändrar omfattning i sin pågående sjukskrivning ska detta 
meddelas till löneneheten via mail till er lönespecialist. Vid 
frånvaromeddelande på mailen skicka mail till lonespecialisterna@slu.se 

 Efter dag 15 har arbetsgivaren ansvar att sjukanmäla den anställde till 
Försäkringskassan, detta görs av löneenheten. 

 Den anställde ser till att skicka originalet av läkarintyget till försäkringskassan 
(dag 15) och en kopia till löneenheten (dag 8). 

 Friskanmälan görs av anställd så snart anställd är tillbaka 100 % i arbete via 
Primula självservice. 

 Extra viktigt att friskanmälan registreras omgående om anställd är sjuk i 
mitten av en månad.  Hinner inte friskanmälan komma med i lönekörningen 
som är runt den 18:e beräknar systemet anställd som sjuk resterande dagar 
den månaden. Pengarna återbetalas till anställd nästkommande 
löneutbetalning. 
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6. Sjukvård, läkemedel och 
friskvårdsersättning 

Ersättningar för sjukvård, läkemedel och friskvård hanteras av Gunilla Eriksson på 
löneenheten. gunilla.eriksson@slu.se 

Den anställde registrerar själv via primula självservice för att få ersättning. 

Information gällande friskvård finns på Medarbetarwebben under HRfrågor/ hälsa 
och arbetsmiljö/friskvård vid SLU 

Information gällande sjukvårdsersättningar finns på Medarbetarwebben under 
HRfrågor/Lön och ersättningar/Ersättning för sjukvårdskostnader. 

7. Kontering 

Lönekonteringar görs via Primula självservice, handlägga andra- anst.uppg 

Ett godkänt underlag på kontoändringen underskriven av prefekt eller någon med 
delegerat budgetansvar ska finnas som underlag på institutionen. Vid delad 
kontering dvs. om en person till viss del är konterad på en annan institution ska 
underlaget vara underskrivet av bådas kostnadsbärare och skickas sedan in till er 
lönespecialist för registrering.  Kontering kan omföras genom att kryssa i att omföring 
ska ske OBS! Dock inte över årsskiftet! 

                    Konteringens omfattning ska alltid bli 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gunilla.eriksson@slu.se
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8. Rapporter 

I Primula självservice finns funktionen rapportgeneratorn där listor över olika saldon 
som: övertid, komptid semesterdagar osv ska tas ut för sin personal. Chefer och 
prefekter har även tillgång till detta verktyg. Viktigt för uppföljning av 
personalkostnader. 

Rapportgeneratorn nås via Tjänster- Rapportgenerator 

Personalredovisning nås via Tjänster – Personalredovisning 

Nedan angivna rapporter ska tas ut varje månad för att inte löneskulder ska 
uppstå. 

 Anställning, upphör 

 Ledighet, upphör 

 Lönekostnadsspec 

 
För att utveckla bättre uppföljningsmöjligheter när det gäller personalkostnader är 
det nu beslutat att även rapporten Personalredovisning ska kontrolleras.  
 
Personalredovisningen är en samlad lista av händelser gällande anställning, 
frånvaro och kostnader.  
Målet är att ansvarig chef ska ha god insikt i institutionens kostnader och ta ansvar 
för dessa. 
 

Underskrift av ansvarig chef krävs och underlaget ska förvaras på respektive 
institution för eventuell revision. 
  
Enligt rektors delegationsordning ingår det i prefekternas uppdrag att utöva både 
personalansvar och ekonomiskt ansvar för institutionernas verksamhet.  
 

 Personalregistreraren tar ut rapporten ”personalredovisning” från Primula och 

mailar till chef. 

 Det är prefektens ansvar att kontrollera och godkänna rapporten med 

underskrift varje månad. Prefekt kan välja att delegera till annan ansvarig 

chef. 

 Underlagen ska arkiveras månadsvis på inst. för eventuell kontroll av 

internrevisionen eller riksrevisionen. 
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                                    Se bildexempel på nästa sida 

 

 

 

9. Bevakning 

För att kunna bevaka ärenden som de anställda ansökt och fått beviljat finns 
funktionen Ärendesökning. Du kan även söka ditt ärende som du gjort åt 
timavlönade. Tänk på att bocka i arkiv för att få fram ärenden som gått över till 
utbetalning. 

 

               Ärendesökning – nås via Tjänster – Ärendesökning 
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10. Reseräkning – Granskning av reseräkning 

SLU har självrapportering vilket innebär att den anställde har en egen AD inloggning 
för åtkomst till Primula. Den anställde gör sin egen reseräkning samt rapportering av 
frånvaro mm 

Personalregistreringsrollen har granskningsansvar av reseräkningar. Läs mer i 
Lathunden för Stöd till Attestant som nås via högermarginalen vid inloggningen till 
Primula självservice. 

Viktigt! 

Enligt regelverket får personer som har URA kontrakt/avtal inte registrera 
reseräkning. 

Utlägg och resor ska ingå i merkostnadstillägg som upprättas mellan respektive 
personalspecialist och berörd person. 

 

 

 

11. Behörigheter i Primula 

För att administrera/attestera i Primula självservice utifrån sin administrativa roll 
krävs behörigheter. Detta tilldelas av löneenheten 

Läs mer på medarbetarwebben: https://internt.slu.se/stod-service/admin-
stod/hr/sarskilda-omraden/behorigheter-och-arbetsfloden-i-primula/ 

 

Rapport för Annullering av behörigheter nås via Primula självservice – 
rapportgeneratorn. 

Ta kontakt med loner@slu.se så hjälper vi er! 

 

 

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/sarskilda-omraden/behorigheter-och-arbetsfloden-i-primula/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/hr/sarskilda-omraden/behorigheter-och-arbetsfloden-i-primula/
mailto:loner@slu.se
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12. AMS – medel – rekvirering 

Rekvirering av AMS medel görs av institutionen. För frågor ta kontakt med 
Arbetsförmedlingen.  
 

Har ni problem får ni snabba svar här: 
utbetalning@arbetsformedlingen.se  

För att få behörighet att rekvirera via arbetsförmedlingens hemsida kontakta er 
lönespecialist. 

Ni kommer att få ett mail till er varje gång det finns något att rekvirera, en gång per 
månad. Denna funktion väljs via – Min sida- Notifiering 
 

 

 

 

 

Ändrad rekvisitionsfrist från 60 till 180 dagar 
Från och med 3 augusti har regelverket för rekvisitionsfrist ändrats från 60 dagar till 
180 dagar.  
 

 

 

mailto:utbetalning@arbetsformedlingen.se
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13. Tjänstereseförsäkringskort  

Nya kort beställs från Kammarkollegiet: forsakring@kammarkolliget.se  
 Uppge att det skall vara tjänstereseförsäkringskort för anställda. Antalet kort som beställs 
avgörs av institutionens behov. Var ute i god tid och se till att ha ett lager hemma. 
 
Dessa uppgifter fylls i på kortet: 

Ange personens för och efternamn 

Anställd av: SLU 

Försäkrings nummer: 202100-2817 

Giltighets tid: Anställningstiden dock max giltigt 2 år från kortets utfärdande 

Läs mer om reseförsäkringsvillkoren på kammarkollegiets hemsida: 

www.kammarkollegiet.se 

Exempel: 

Anna Karlsson är tillsvidare anställd kortets giltighetstid blir då från utfärdsdatumet 2 år 

framåt, giltighetstiden blir då:1213 (mån år) 

 

Martin Andersson har en tidsbegränsad anställning som löper ut 20120826, giltighetstiden 

blir då 0812 (mån år) 

mailto:forsakring@kammarkolliget.se
http://www.kammarkollegiet.se/
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För studenter gäller andra tjänsteförsäkringskort som också går att beställa från 

kammarkolliget. 

14. Blanketter till löneenheten 

Ersättning till sakkunnig (svenska) 

Ersättning till sakkunnig (engelska) 

Lönerapport, Kostförmån/Nettolöneavdrag 

 

 

Nås via Medarbetarwebben – HRfrågor - Blanketter 


