Rubrik

Löneadministrativa arbetsflöden
HR-avdelningen, Löneenheten
Uppsala universitet

Introduktion
Rubrik

Syfte:
Arbetsflödena är framtagna med syfte att skapa kvalitetssäkrade, enhetliga och i största möjliga mån effektiva arbetssätt och dokumenterade
gränssnitt mellan Uppsala universitets Löneenhet och universitetets verksamheter.
Användning:
Arbetsflödena kan användas som en handbok vid uppkomna ärenden samt för att arbeta med fortsatt processutveckling.
Dokumenthantering:
Beslut om förändringar eller revideringar av arbetsflöden tas av HR-avdelningen på Uppsala universitet.

HR-avdelningen hanterar arbetsflödena och uppdaterar vid eventuella förändringar samt säkerställer att den senaste versionen av dokumentet
alltid finns tillgänglig på Medarbetarportalen under Stöd och service/Handböcker.

Teckenförklaringar
Rubrik
= Del i arbetsflöde

= Start/ slut av arbetsflöde

= Alternativt steg i
arbetsflöde

= HR-rutin
= Arkivering

= Tillhör annat angränsande
arbetsflöde

= Material/handling genereras
automatiskt från Primula

= Ekonomirutin

= IFSS-rutin

Löneadministrativa
Rubrik arbetsflöden
1.Anställningar och
bevakningar

1.1
Nyanställning/
Förnyad
tidsbegränsad
anställning

1.7.
Permanent/
Tillfällig
förändring

2. Frånvaro och ledigheter

3. Ersättningar

4. Övriga arbetsflöden

3.1
Reseförskott

3.8.
Förmån
parkering och
medlemsavgift

3.15
Ansökan om
pension innan
67

4.1.
SINK

4.9.
Schemaläggning

3.2
Anmälan
tjänsteresa

3.9.
Bostadsförmån

3.16
Delpension

4.2.
Lönebearbetning

4.10.
Arbetsgivarintyg

2.3.
Sjukfrånvaro
>15

3.3.
Reseräkningar/
utlägg/
friskvård

3.10.a
Övertid/
mertid via
Primula webb

3.17
Lönerevision

4.3.
Utmätning

4.11.
Anmäl
lönekonto

2.4.
Högriskskydd

3.4.
Reseräkningar/
utlägg EU
projekt

3.18.
Föräldrapenningtillägg

4.4.
Skattejämkning

1.11.
Bevakning/
registrering av
semester/
schablon

2.5.
VAB

3.5.
Reseräkningar
medarbetare
utan Primula

3.10.b
Övertid/
mertid vid
avvikande
kontering eller
lärare

3.19.
Tilläggsfinansiering
doktorander

4.5.
Registrera
uppehållstillstånd

1.5.
URA

1.12.
Bevakning av
ledigheter

2.6.
Semester

3.20.
Forskarskatt

4.6.
Årsinkomstberäkning FK

1.6.
Marie Curie

1.13.
Bevakning av
pensionsavgångar

2.7.
Återtag av
semester

1.14.
Avslut av
anställning

2.8.
Undantag från
schablonsemster

1.2.a
Timavlönade
1.2.b
Inloggning i
Primula
timavlönade
1.3.
VASAanställning

1.4.
Anställd utan
personnummer

1.8.
Förlängning
doktorander

1.9.
Bevakning
tidsbegränsade
anställningar
1.10.
Bevakning
outtagen
semester

2.1
Sjukfrånvaro
1-7
2.2
Sjukfrånvaro
8-15

2.9.
Ledighet för
annan
anställning/
återtag
2.10
Uttag
kompledighet

3.6.a
Engångsersättningar
via Primula
webb
3.6.b
Engångsersättningar
via blankett

3.7.
Sjukvårdsersät
tning

3.11
Uppdragstillägg
3.12.
Avslut av
uppdragstillägg
3.13.
Ändring av lön
för
doktorander
3.14.
Ändring av lön
vid ny
kompetens

4.7.
Omkontering
projekt

4.8.
Adressändring

Kapitel
Rubrik 1

Anställningar och
bevakningar

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Roll

1.1. Nyanställning/förnyad tidsbegränsad anställning

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Anställning

Rubrik
Mottar anställningsärendet
och avslutar i Primula
klient

HR rutin

Bank- och skatteblankett

Processerna inkluderar
även:

Ändrad
anställningsform

Ändrad omfattning
(både tillfälligt och
permanent)

Ev. flöde 4.5,
(registerering av
uppehållstillstånd)

Arkiverar avtalet i
original i
personakt

Kommentarer

Registrerar
Skattetabell

Separata HR-rutiner finns
för studentmedarbetare
och befordrade
professorer



Ev. IFSS
rutin

Skapar
anställningsärende i
Primula webb

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Skriver ut avtal och beslut
för underskrift av prefekt/
motsv och medarbetare
samt lämnar ut
information om
kontouppgifter och Askattsedel

Beslut om
anställning
hanteras enligt
HR-rutin

Får tillbaka
underskrivet avtal och
bifogar i påbörjat
anställningsärende.
Konterar och skickar
för attest av kontering.
Avtalet i original
skickas till
Löneenheten


Ev. IFSS
rutin



Flödet föregås av HRrutiner och eventuella
IFSS rutiner vid anställning
av tredjelandsmedborgare
Vid anställning av
tredjelandsmedborgare
ska anmälan göras till
Skatteverket senast den
12:e i månaden efter
anställningen påbörjades
Deadline för inkomna
ärenden till lön är 5:e i
månaden

Attesterar kontering i
anställningsärendet i
Primula webb

Signerar avtal och
beslut

Skriver under
avtal

Anmäler
kontouppgifter
till Nordea och
mailar Askattsedel till
löneenheten



Anmälan av
kontouppgifter sker
enligt information på
Medarbetarportalen

Roll

1.2.a Digital tidrapportering för timersättning (timavlönade)

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik

Kommentarer

Löneenheten

Kommentarer

Granskning i
Primula klient och
avslut av ärende

Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande


Tilltänkt person LASgranskas av VHR

Ev IFSS-rutin

Behov av
timavlönad
identifieras

Information delges medarbetare om
digital tidrapportering för
timersättning och registrering av
bankkonto på Nordea.
Länk till webbformulär för inloggning
och länk till registrering av bankkonto
på Nordea finns på MP.

Kontering i Primula
webb

Beslut om att ta in
timavlönad

Attestering i Primula
webb

Medarbetare

Muntlig eller skriftlig
överenskommelse med
medarbetare om förutsättningar
för arbetet

Inloggning i Primula
webb med AKKA-konto
Utföra arbete och
rapportera arbetad
tid i Primula webb

Ansökan inloggning
med personnummer

Inloggning i Primula webb
med personnummer

Vissa institutioner/
motsv har ett
frivilligt extra steg i
flödet för att
granska/godkänna
ärendet innan
kontering. Ärenden
skickas då enligt
följande flöde;
Timavlönad->
Granskare (frivilligt
extra steg) ->
Kontering->Attest->
Lönespecialist

1.2.b Delprocess Inloggning i Primula webb och digital tidrapportering

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Rubrik

motsvarande

Uppgifterna läses in via fil
manuellt av Lön
dubbletter sållas ut och
en användare läggs upp i
Primula om det inte redan
finns en användare

1. Ja, AKKA-konto finns
men kontot är inaktivt

Länk till
webbformulär för
inloggning finns på
MP

Anger
personuppgifter som
behövs i Primula

Har medarbetaren ett
AKKA-konto? En kontroll
sker automatisk mot
personnummer och mail
skickas ut till
medarbetaren med
följande tre alt:

3. Ja, AKKA-konto
finns och kontot är
aktivt

Inloggning med
personnummer
krävs för Primula

2. Nej, AKKA-konto
finns inte

AKKA-kontot
används för
inloggning i
Primula

Om personen
inte har ett
lösenord
hänvisas
personen till
Helpdesk för
nytt lösenord

1/2. Arbetsdagen efter
kan medarbetaren
logga in i Primula webb
genom att ange
personnummer och det
lösenord som kommer
per mail

3. Arbetsdagen efter
kan medarbetaren
logga in i Primula webb
genom att logga in
med gemensam
webbinloggning

Ett engångslösenord
skickas till angiven epostadress och vid först
inloggningen får
medarbetaren välja ett
eget lösenord

Medarbetaren
tidrapporterar sin
arbetade tid enligt
överenskommelsen

Medarbetaren
tidrapporterar sin
arbetade tid enligt
överenskommelsen

Roll

1.3. Bidragsanställning (VASA)

Enligt flöde 1.1
Nyanställning

Enligt flöde 1.1
Nyanställning

Prefekt/
motsvarande

HR -rutin:
inkluderande
avstämning
med
arbetsförmedlin
gen,
fackförbund etc

Enligt flöde 1.1
Nyanställning

Medarbetare

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Enligt flöde 1.1
Nyanställning

Rubrik
Skapar inlogg
för VASAanställning på
AF

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Fyller i uppgifter
om arbetad tid,
sjukfrånvaro etc
1 gång per
månad




Rapportering sker 1 gång per
månad
Ekonomiadministratör på
institution kontrollerar att
pengarna kommer in och
matchar löneutbetalningen
mot löneinbetalningen på
utvalt konto

Roll

1.4. Anställda utan personnummer

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik

Utbetalning utan personnummer

Mottar anställningsärende och
registrerar i Primula Klient. Fyller i
löntagarnummer på Nordea blanketten
och skickar till Nordea för registrering

Löneenheten
Institution/motsvarande
Prefekt/
motsvarande
Medarbetare

Registrering av personnummer

IFSS rutin

Skapar
anställningsärende i
Primula webb

Skriver ut avtal för
underskrift av prefekt/motsv
och medarbetare samt
lämnar ut Nordeablankett
och information om Askattsedel

Får tillbaka underskrivet
avtal och Nordea
blankett. Bifogar avtal
och nordeablankett i
anställningsärendet och
skickar vidare för attest
av kontering

Mottar anställningsärendet och avslutar i Primula
klient. Arkiverar originalavtal i personakt.

Mottar information om personnummer, registrerar i
AKKA och skickar registerutdrag från Skatteverket med
personnummer till lön. Kompletterar originalavtalet
med personnummer och skickar till lön för arkivering.

Ev. flöde 4.1 (sink)

Attesterar
kontering

Attesterar avtal

Skriver under
avtal

Får information om att personnummer är
färdigställt från Skatteverket och skickar kopia av
registerutdrag till Institution/motsvarande

Roll

1.5. Utlandsstationerade anställda (URA)

Medarbetare

Rubrik
Registrerar
villkor i Primula
klient, avslutar
ärendet

HR-rutin inkluderande:
Upprätta URA-kontrakt,
säkerställa påskrift från
berörda parter och skickar
till lön

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Mottar kontrakt

Kommentarer

Arkiverar i
personakt



Bevakar och
uppdaterar
merkostnadstillägg



IFSS kommer att
hantera alla
ärenden

Roll

1.6. Marie Curie

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik

Löneenheten

Fas

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Personalspecialist

Registrerar
beslut i Primula
klient och
avslutar ärendet

HR-rutin

Arkiverar i
personakt

Kommentarer

Rubrik
Roll

1.7. Permanent/Tillfälligt ändring av organisatorisk enhet eller befattning/arbetsuppgifter
Fas

Kommentarer

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Registrerar
förändringar i och
avslutar ärendet i
Primula klient

HR rutin såsom
eventuell
bevakning,
fackliga
förhandlingar,
utlysning av
tjänst, kontroll
med ekonomi
etc

Prefekt/
motsvarande

Medarbetare

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Tar fram
personuppgifter
fyller i
beslutsmall som
skrivs ut för
attest av chef

Attesteras av ny
och eventuellt
lämnande chef
Kommer överens
om ändring i
anställning
Informeras om
beslut

Skickar beslut
till lön

Arkiverar i
personakt

Processerna inkluderar:
 Ändrad organisatorisk enhet
 Ändrad befattning/
arbetsuppgifter
Ändrad omfattning och
anställningsform inkluderas i process
1.1 Nyanställning

Roll

1.8. Förlängning av doktorander på årsbasis

Rubrik

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Doktorand

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Mottar
anställningsärendet
och avslutar i Primula
klient.

Bevakningslistor
automatgenereras i
Primula webb

Stämmer av med
berörda parter på
institutionen

Ev. IFSS rutin

Skapar
anställningsärende i
Primula webb

Skriver ut avtal och
beslut för underskrift
av prefekt/motsv och
medarbetare

Signerar avtal
och beslut



Förlängning sker på
årsbasis



Ev. IFSS rutin, kontroll av rätt att
arbeta i Sverige

Arkiverar
originalavtal i
personakt

Får tillbaka
underskrivet avtal
och bifogar i
påbörjat
anställningsärende.
Konterar och skickar
för attest av
kontering. Avtalet i
original skickas till
löneenheten

Attesterar kontering i
anställningsärendet i
Primula webb

Skriver under
avtal

Rubrik
Roll

1.9. Bevakning av – tidsbegränsade anställningar, provanställningar, pensionsavgångar, övertid/mertid
Kommentarer

Löneenheten

Fas

Registrerar
förändring i
Primula klient

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande



Medarbetare

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Tar ut genererade
bevakningslistor/
rapporter i Primula
klient

Skickar info om
ev förändringar
enligt aktuell
process



HR-generalist prenumererar på bevakningslistor i
Primula klient, handbok finns på MP
Bevakning av övertid/mertid: över viss gräns ska
förhandling göras med facket

Rubrik
Roll

1.10. Bevakning av outtagna semesterdagar vid avslut av anställning
Kommentarer

Registrerar
semesteruttag i
Primula klient




Tar ut genererade
bevakningslistor/
rapporter i Primula
klient

Prefekt/motsvarande

Skickar beslut
till lön om icke
utbetalda
semesterdagar

Fattar beslut
om hantering av
icke utbetalda
semesterdagar.
Attesterar
beslut.

Medarbetare

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Skriver under
beslut då
semesterdagarna
anses förbrukade

HR-generalist prenumererar på bevakningslistor i Primula klient,
handbok finns på MP
Beslut ska skickas till löneenheten för registrering till månaden
efter att medarbetaren slutat

Rubrik

Roll

1.11. Bevakning/registrering av schablonsemester
Fas

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten



Tar ut primulagenererade
bevakningslistor/
rapporter per 30e
september, flaggning av
schablonsemester

Granskar lista och
registrerar
schablonsemester i
Primula klient

Detta görs under oktober månad

Rubrik
Roll

1.12. Bevakning av ledighet

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer


Ett automatiskt epostmeddelande går ut till
medarbetare som har en
ledighet som upphör inom 3
månader

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Söker eventuell ny
ledighet

Se flöde 2.5 för
ledighetsansökan

Sker 1ggr/ månad

Rubrik
Roll

1.13. Bevakning av pensionsavgångar vid 67 år

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Tar ut primulagenererad
bevakningslista
sju månader före
67 år

Skickar besked
till
medarbetaren
om att
anställning
upphör



Registrerar slutdatum
i Primula klient

Sker 1ggr/ månad

Arkiverar i
personakt

Får ta del av
kopia

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Får information
om att
anställningen
upphör



SPV kontaktar den anställde

Roll

1.14. Avslut av anställning

Rubrik

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Kommentarer

Får in underskrivet
underlag om att
anställning avslutas

Avslutar
anställning i
Primula klient

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Se flöde 1.11 för outtagna
semesterdagar


Uppsägningsvillkor

Anmälan till Trygghetsstiftelsen vid avslut
av visstidsanställningar görs av institution/
motsv (avslut av tillsvidareanställningar
hanteras av hr-specialist)

Kapitel
Rubrik 2

Frånvaro och ledigheter

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

2.1. Sjukfrånvaro <7 dagar

Registrerar
sjukskrivning i
Primula webb
och har ärendet
på bevakning

Avslutar ärendet
i Primula klient

Information via
e-post om
sjukfrånvaro

Information via
e-post om
friskanmälan

Information via
e-post om
sjukfrånvaro

Medarbetare

Löneenheten

Kommentarer

Institution/
motsvarande

Frisk

Prefekt/
motsvarande

Sjuk

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Egenrapporterar
sjukfrånvaro i
Primula webb
alternativt via
telefon eller e-post
till Löneenheten

Kontaktar
medarbetare i
enlighet med
HR-rutin

E-post skickas
med
information till
medarbetare
om
friskanmälan
samt läkarintyg
fr o m dag 8
etc.

Information via
e-post om
friskanmälan


Egenrapporterar
friskanmälan i Primula webb
alternativt via e-post till
Löneenheten

Vid högriskskydd skickar
medarbetaren beslut till
institution/motsv som
skickar kopia på beslut till
Löneenheten

Roll

Rubrik

2.2. Sjukfrånvaro 8-14 dagar

Tillbaka till översikt arbetsflöden

frisk

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

8-14 dagar

Registrerar att
läkarintyg inkommit
alternativt otillåten
frånvaro i Primula
klient

Tar ut
primulagenerer
ad
bevakningslista
och begär in
läkarintyg

Meddelar Löneenheten via
e-post att läkarintyg
inkommit samt omfattning

Kontaktar
medarbetaren i
enlighet med
HR-rutin

Inkommer med
läkarintyg från
dag 8

Kommentarer



Registrerar otillåten
frånvaro vid försenat/
uteblivet läkarintyg
efter prefektbeslut.



Vid förändrad
omfattning meddelar
institution/motsv
Löneenheten via e-post
vid inkommet
läkarintyg



Beslutar om otillåten
frånvaro vid försenat/
uteblivet läkarintyg och
meddelar Löneenheten.



Vid ändrad omfattning
meddelar medarbetaren
Löneenheten via e-post.

Avslutar ärendet
i Primula klient

Läkarintyg
arkiveras

Information via
e-post om
friskanmälan

Information via
e-post om
friskanmälan

Egenrapporterar
friskanmälan i Primula webb
alternativt via e-post till
Löneenheten

Rubrik
Roll

2.3. Sjukfrånvaro > 14 dagar

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Tar ut
primulagenerer
ad
bevakningslista
och begär in
läkarintyg

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Anmälan till
Försäkringskassan from
dag 15 sker med
automatik via fil från
Primula

Institution/
motsvarande

Efter 14 dagr

Frisk

Registrerar i
Primula klient
att läkarintyg
inkommit

Meddelar
Löneenheten via epost att läkarintyg
inkommit samt
omfattning

Kontaktar
medarbetaren i
enlighet med
HR-rutin

Skickar läkarintyg
till institution/
motsv samt till
Försäkringskassan

Avslutar ärendet i
Primula klient

Läkarintyg
arkiveras

Information via
e-post om
friskanmälan

Information via
e-post om
friskanmälan

Egenrapporterar
friskanmälan i Primula
webb alternativt via epost till Löneenheten

Vid långtidssjukskrivning.
Bevaka om medarbetaren
blir utförsäkrad och meddela
Löneenheten

Roll

Rubrik

2.4. Registrering av högriskskydd

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Kommentar

Institution/
motsvarande

Informeras

Medarbetare

Mottar beslut och
skickar till Löneenheten
samt informerar prefekt/
motsv

Prefekt/
motsvarande

Registrerar beslut i
Primula klient

Ansöker om
högriskskydd via
Försäkringskassan

Mottar beslut från
Försäkringskassan och
skickar till institution/
motsv

Arkiverar i
personakt



Institutionen
ansvarar för
förlängning av
högriskskydd



Institutionen ansvarar
för rekvirering av
pengar från
Försäkringskassan

Rubrik
Roll

2.5. VAB

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Registrerar VAB i
Primula klient samt
avslutar ärendet

Institution/
motsvarande

Information om
VAB

Prefekt/
motsvarande

Information om
VAB

Medarbetare

Fas

Egenrapporterar VAB i
Primula webb, ansvarar
även för att meddela
närmaste chef

Ny registrering från medarbetare/
VAB-dag alternativt efterregistrering
i direkt anslutning till VAB-period

Rubrik
Roll

2.6. Semester & ledigheter (förutom VAB och ledighet för annan anställning)
Semester

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Ledighet

Registrerar
ledighet i
Primula klient
samt avslutar
ärendet

Information ”för
kännedom”

Information ”för
kännedom”

Beviljar
ledighet

Beviljar semester och
avslutar ärendet.
Semester registreras då
i Primula.

Egenrapporterar
ledighet i Primula
webb

Egenrapporterar
semester i Primula
webb

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

2.7. Återtag av semester/ ledigheter (förutom VAB och ledighet för annan anställning)

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Registrerar
återtagandet i
Primula klient
samt avslutar
ärendet

Information ”för
kännedom”

Beviljar

Egenrapporterar
återtag av semester/
ledighet I Primula
webb

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

2.8. Undantag från schablonsemester

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Registrerar
undantag i
Primula klient
samt avslutar
ärendet

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Kommentar

Attesterar
blankett

Fyller i blankett
om undantag
från
schablonsemest
er

Kommer överens
med chef/prefekt/
motsv



Undantag ska
inkomma årligen
till Löneenheten
senast 31 maj

Roll

Rubrik

2.9. Ledighet för annan anställning/återtag av ledighet för annan anställning

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentar

Löneenheten

Fas

Medarbetare Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande

HR-specialist

Registrerar
ledighet/återtag
i Primula klient
samt avslutar
ärendet

Går via HRspecialist om
blankett ska
högre upp än
dekanus

Om prefekt
beslutar

Ansöker om
tjänstledighet/
återtag till
närmaste chef via
blankett

Mottar blankett och
skickar vidare original i
bestämd ordning enligt
blankett

Yttrande av prefekt:
tillstyrker eller avstyrker
ansökan/ beslut beroende på
tid och befattning

Dekanus/ vicerektor/
rektor/ HR-direktör
attesterar blankett

Tar kopia och
skickar original
till
Löneenheten

Information ”för
kännedom”

Beslut arkiveras
i personakt

Roll

2.10 Uttag kompledighet

Rubrik

Kommentar

Får ärendet för
kännedom i
Primula webb



Medarbetare

Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Attesterar och avslutar
ärendet i Primula webb

Rapporterar
kompledighet via
Primula webb

Säkerställer att personen har
tillräckligt med komptimmar
genom att gå in på
menyalternativet ”Tjänster” och
”Pers/Anst uppgifter” i Primula
webb, sök på aktuell person och
klicka på knappen
”Ackumulatorer”, på raden
”Återstående kompsaldo”

Kapitel
Rubrik 3

Ersättningar

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

3.1. Reseförskott

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Registrerar
ärendet i Primula
klient och bevakar
därefter reglering
av förskott

Institution/
motsvarande

Kommentarer

Konterar
blankett och
skickar till lön

Prefekt/
motsvarande

Fas

Godkänner
reseförskott och
attesterar
blankett

Ekonomi rutin:
information om
betalkort

Medarbetare


Ansöker om
reseförskott via
blankett

Anger reseförskott i aktuell
reseräkning i Primula webb efter
hemkomst från tjänsteresa



Alla anställda vid Uppsala universitetet
ska boka resor via den upphandlade
affärsresebyrån eller använda Eurocard till
reserelaterade inköp. Förskott ges endast
om detta inte är möjligt.
Instruktion om att ta ut pengar med hjälp
av sitt Eurocard vid resor till länder som ej
tar kort.

Rubrik
Roll

3.2. Anmälan tjänsteresa

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Granskas av
administratör

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Det är upp till varje institution/motsvarande att bestämma vilka regler och riktlinjer som gäller inom institutionen för anmälan av tjänsteresa

Elektroniskt
attest

Tjänstereseanmälan via
Primula webb, påbörjar
ärendet och skickar för
attest

Ett reseärende med vissa uppgifter från
tjänstereseanmälan skapas med automatik hos
medarbetaren. Tjänstereseanmälan lagras i Primula
webb för att kunna plockas fram vid behov

Rubrik
Roll

3.3. Reseräkningar/utlägg

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Kommentarer



Institution/
motsvarande

Löneenheten

Arkiverar kvitton

Granskar
registrering och
kvitton

Lägger in/granskar
kontering och granskar att
räkningar är inom ramen för
budget

Vid fel/för höga belopp
informeras medarbetare enligt
granskningsrutin






Prefekt/
motsvarande

Skannar kvitton och dokument
och bifogar i ärendet om det
saknas

E-postar Löneenheten vid retur av ärende. Viktigt att orsak till retur
och ärendeID uppges
Vissa institutioner/motsv har ett frivilligt extra steg i flödet för att
godkänna projekt innan kontering. Ärenden skickas då enligt följande
flöde; Anställd->Lönespecialist ->Frivilligt extra steg->Kontering>Attest
Vissa institutioner/motsv har även valt att hoppa över
konteringssteget helt då kontering alltid ska följa anställningen, då
ser flödet ut enligt följande; Anställd->Lönespecialist->Attest

Attesterar
reseräkning/utlägg

Medarbetare


Egenrapporterar reseräkning/utlägg i
Primula webb, bifogar skannade/
avfotograferade kvitton i ärendet och
skickar underlag med post till Löneenheten
tillsammans med originalkvitton




Medarbetaren ansvarar för att
inkomma med kvitton i tid för att få ut
sin ersättning
Medarbetaren fäster kvitton
överskådligt för granskare
Det är obligatoriskt att bifoga
skannade/avfotograferade kvitton i
ärendet

Rubrik
Roll

3.4. Reseräkningar/utlägg EU projekt

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Kommentarer

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Arkiverar kvitton

Granskar
registrering och
kvitton

Lägger in/granskar
kontering och granskar
att räkningar är inom
ramen för budget

Skannar kvitton och dokument
och bifogar i ärendet om det
saknas



E-postar Löneenheten vid retur av ärende. Viktigt att orsak till retur och
ärendeID uppges
Konterare ansvarar för att granska/ange särredovisning av moms för utländska
kvitton enligt ekonomirutin
Vissa institutioner/motsv har ett frivilligt extra steg i flödet för att godkänna
projekt innan kontering. Ärenden skickas då enligt följande flöde; Anställd>Lönespecialist ->Frivilligt extra steg->Kontering->Attest
Vissa institutioner/motsv har även valt att hoppa över konteringssteget helt då
kontering alltid ska följa anställningen, då ser flödet ut enligt följande;
Anställd->Lönespecialist->Attest

Vid fel/för höga belopp
informeras
medarbetare enligt
granskningsrutin



Ekonomirutin



Attesterar
reseräkning/utlägg



Medarbetare



Egenrapporterar reseräkning/utlägg i
Primula webb, bifogar skannade/
avfotograferade kvitton i ärendet och
skickar underlag med post till
Löneenheten tillsammans med
originalkvitton







Medarbetaren ansvarar för att inkomma med
kvitton i tid för att få ut sin ersättning
Kvitton fästs överskådligt för granskare
Det är obligatoriskt att bifoga skannade/
avfotograferade kvitton i ärendet
Dokument som styrker syftet med resan
(exempelvis konferensagenda) ska bifogas ärendet i
Primula webb
Medarbetaren ansvarar för att särredovisa momsen
i samband med registreringen av utlägg

Rubrik
Roll

3.5. Reseräkningar/utlägg/ för medarbetare utan inloggning till Primula

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer



Granskar blankett
och kvitton

Medarbetare

Vid fel/för
höga belopp kontaktas
institutionen. Ev retur
av blankett

Skannar kvitton vid
EU projekt

Registrerar
reseräkningen i Primula
webb/klient samt
avslutar ärendet

Konterar blankett, inhämtar
attest och skickar till
Löneenheten.
Lämnar ut länk till registrering
av bankkonto via Bank-ID/
Nordeablankett till
medarbetaren

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Arkiverar kvitton



Ansvarar för att dela ut
blankett för reseräkning till
medarbetare

Attesterar
blankett

Rapporterar reseräkning/
utlägg/via blankett.
Originalkvitton skickas
tillsammans med blankett



Ansvarar för att
inkomma med kvitton i
tid för att få ut sin
ersättning

Roll

3.6.a Engångsersättningar via Primula webb

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Kommentarer

Löneenheten

Rubrik
Granskning i
Primula klient och
avslut av ärende

Institution/motsvarande/fakultet

Behov av
timavlönad
identifieras

Medarbetare

Tilltänkt person LASgranskas av VHR

Prefekt/
motsvarande



Information delges
medarbetaren för
registrering av
bankkonto på Nordea.
Länk till registrering av
bankkonto finns på MP

Ev. IFSS-rutin

2. Nej, VHR
registrerar
personuppgifter via
länk på MP

Efter 1-2 arbetdagar
finns personen i
lönesystemet och
VHR
ombudsregistrerar

Har personen fått
ersättning tidigare?

1. Ja, VHR
ombudsregistrerar
via Primula

Beslut om att ta in
timavlönad

Muntlig eller skriftlig
överenskommelse om
arbetsuppgifter, tid och
ersättning med
medarbetare

Kontering i Primula
webb

Attestering i Primula
webb

Medarbetaren
registrerar sitt
bankkonto på
Nordea, antingen
genom bank-ID eller
genom att skicka in
blankett

Genomför arbetet
utifrån
överenskommelse

Vid SINK
utbetalningar
gäller separat
hantering

Roll

3.6.b Engångsersättningar via blankett

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Kommentarer

Löneenheten

Rubrik
Registrerar
uppgifterna i
Primula klient och
avslutar ärendet

Institution/motsvarande/fakultet

Behov av
timavlönad
identifieras

Medarbetare

Tilltänkt person LASgranskas av VHR

Prefekt/
motsvarande




Kontering i Primula
webb

Information delges
medarbetaren för
registrering av
bankkonto på Nordea.
Länk till registrering av
bankkonto finns på MP.
Medarbetaren får
blankett för
engångsersättning.

Ev. IFSS-rutin

Mottar attesterad
blankett och skickar
lön

Beslut om att ta in
timavlönad

Muntlig eller skriftlig
överenskommelse om
arbetsuppgifter, tid och
ersättning med
medarbetare

Attestering i Primula
webb

Medarbetaren
registrerar sitt
bankkonto på
Nordea, antingen
genom bank-ID eller
genom att skicka in
blankett

Ev. IFSS-rutin

Genomför arbetet
utifrån
överenskommelse
och rapporterar tid
enligt blankett



Vid SINK
utbetalningar
gäller separat
hantering
Flödet föregås av
HR rutiner och
eventuella IFSS
rutiner vid
anställning av
tredjelandsmedb
orgare
Vid anställning av
tredjelandsmedb
orgare ska
anmälan göras till
Skatteverket
senast den 12:e i
månaden efter
anställningen
påbörjades

Rubrik
Roll

3.7. Friskvård- och sjukvårdsersättning

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Granskar ärendet
elektroniskt i
Primula webb och
räknar ut korrekt
ersättningsbelopp

Skickar tillbaka ärendet
till medarbetare vid fel
eller avslag



Vid läkemedel ersätts
endast egenavgiften.



Medarbetaren ansvarar för att
inkomma med ärendet i tid för att få
ut sin ersättning
Det är obligatoriskt att bifoga
skannade/avfotograferade kvitton i
ärendet
Ärendet hanteras elektroniskt, inga
fysiska underlag behöver skickas till
löneenheten

Avslutar ärendet

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Kommentarer


Egenrapporterar friskvård-/
sjukvårdsersättning i Primula
webb, bifogar skannade/
avfotograferade kvitton i ärendet



Rubrik
Roll

3.8. Anmäl skattepliktig förmån

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Kommentarer

Granskar
registrering och
underlag

Vid fel/ändringar
informeras
medarbetare enligt
granskningsrutin

Lägger in/
granskar
kontering

Attesterar förmån

Egenrapporterar förmån i
Primula webb, bifogar
skannade/avfotograferade
underlag som styrker
förmånen i ärendet



Det är obligatoriskt att bifoga
skannade/avfotograferade underlag
som styrker förmånen i ärendet

Rubrik
Roll

3.9. Bostadsförmån

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Kommentarer

Registrerar och
avslutar i
Primula klient



Uppmärksammar
förmånsbeskattning i
samband med faktura

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Vid faktura

Meddelar lön
om förmån med
uppgifter om
person, belopp
och kontering

Attesterar

Fyller i blankett om
bostadsförmån alt
institution/motsv

Vid bostad, lägg till
f.ro.m och t.o.m
datum – meddela lön
vid förändring

Roll

3.10.a Övertid/mertid via Primula webb

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik

Löneenheten

Fas

Lönespecialist
rimlighetsgranskar
registreringen i Primula
klient och avslutar ärendet

Institution/motsvarande
Prefekt/
motsvarande
Medarbetare

Kommentarer



Beordrar övertid

Rapporterar
övertid/mertid
via Primula
webb

Attesterar
ärendet i Primula
webb

Vissa institutioner/motsv har ett frivilligt extra steg i
flödet för att granska/bevilja ärendet innan attest.
Ärenden skickas då enligt följande flöde;
Anställd-> Granskare (frivilligt extra steg) ->Attest->
Lönespecialist

Roll

3.10.b Övertid/mertid vid avvikande kontering eller lärare
Fas

Löneenheten

Rubrik

Kommentarer

Registrerar i Primula klient
och avslutar ärendet

Institution/motsvarande
Prefekt/
motsvarande
Medarbetare

Tillbaka till översikt arbetsflöden


Kontrollerar
budget och
fyller i kontering

Beordrar övertid

Rapporterar
övertid/mertid
via blankett

Attesterar
ärendet

Fram tills systemstöd är framtaget för
rapportering av övertid/mertid med
möjlighet att registrera
kompensationstimmar är det en fördel
om dessa noteras och hanteras på
institution

Rubrik
Roll

3.11. Uppdragstillägg

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande/
fakultet

HR-specialist

Löneenheten

Uppdragstillägg längre än 3 månader och över 1500 kr (gäller ej uppdragstillägg fastställda av rektor)

Registrerar
uppgifter i Primula
klient och avslutar
ärendet

HR-specialist
kontrollerar och
skriver på

Fyller i blankett
med uppgifter
om storlek,
förändrad
kontering m.m.

Enhetschef HRstöd skriver på

Registrerar
uppgifter i Primula
klient och avslutar
ärendet

Arkiverar i
personakt

Distribuerar
kopior till
berörda

Arkiverar i
personakt

HR-direktör
skriver på

Fyller i blankett
med uppgifter
om storlek,
förändrad
kontering m.m.

Tar emot blankett och
skickar vidare till HRavdelningen

Attesterar
blankett

Blir vald till utökat
uppdrag

Distribuerar
kopior till
berörda

Uppdragstillägg max 3 månader och högst 1500 kr eller uppdragstillägg där fasta belopp beslutats av rektor

Om tillägget gäller prefekt
eller föreståndare skriver
dekan/vicerektor på

Tar emot blankett och
skickar vidare till HRavdelningen

Attesterar
blankett

Blir vald till utökat
uppdrag

Om tillägget gäller prefekt
eller föreståndare skriver
dekan/vicerektor på

Rubrik
Roll

3.12. Avslut av uppdragstillägg

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentar

Registrerar
avslut av
uppdrag i
Primula klient

Skickar kopia till
HR-stöd

Skickar
attesterad
blankett till lön

Tar ut lista på att
uppdrag upphör

Arkiverar
blankett i
personakt

Uppdaterar Primula
klient med ny lön

HR-stöd mottar
kopia på
blankett

Utreder beslut
om ny lön

Skickar beslut
om ny lön till
lön och kopia
för kännedom
till institution/
motsvarande

Kontaktar
prefekt/
motsvarande
för status på
uppdrag

Kontaktar
ansvarig HRspecialist

Mottar kopia
från HR stöd

Prefekt/
motsvarande

Nej

Attesterar
blankett

Medarbetare

Institution/
motsvarande/
fakultet

HR-specialist

Löneenheten

Fas

Säger upp sig från
uppdrag via blankett

Förmedlar
status på
uppdrag

Ska uppdrag
fortsätta?

Ja

Se flöde
3.11

Flödet har olika
startpunkter beroende på
vad som initierar ett avslut

Roll

Rubrik

3.13. Ändring av lön för doktorander

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Doktorand

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Registrerar beslut och
uppflyttningsdatum i
Primula klient. Avslutar
ärendet.

Tar ut
primulagenererad
bevakningslista

Stämmer av med
berörda parter på
institutionen och
kommer överens

Lönebeslut enligt
doktorandstegen

Skriver ut beslut
och inhämtar
attest av chef/
prefekt/motsv.
Skickar beslut
till lön

Attesterar
beslut

Arkiverar i
personakt

Rubrik
Roll

3.14. Ändring av lön vid ny kompetens (excellent lärare, docent och doktor)

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentar

Löneenheten

Fas

HRspecialist

Information om
utnämning

Fakultet

Registrerar ny
kompetens och
löneökning i Primula
klient

Tar beslut om ny kompetens
för docent, excellent lärare
eller doktor, skriver ut beslut
med underlag för lönehöjning

Bereder och
kontrollerar ärendet
inför attest av HRdirektör

Distribuerar kopior på
beslut till medarbetare
och institution

Arkiverar i
personakt

HR-direktör
attesterar blankett

Institution
/motsv

Information om
utnämning

Prefekt/
motsvarande

Information om
utnämning

Medarbetare



Information om
utnämning

Tar del av
information

Eventuell
justering av
budget

Tar del av
information

Fakulteten tillser
att blanketten är
underskriven av
beslutsfattande

Rubrik
Roll

3.15. Ansökan om pension innan 67 års ålder

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Inhämtar attest
och skickar
blanketter till
lön

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Registrerar
uppsägning i
Primula klient

Institution/
motsvarande

Fas

Attesterar
blanketter

Medarbetaren
kontaktar SPV för
information om rutiner.
Ansöker om pension
och mottar blankett
från SPV

Skickar SPVblankett och
uppsägningsblank
ett till institution/
motsv

Tillser att underlag
kommer SPV tillhanda för
pensionsutbetalningar

Flöde 1.15 (avslut av
anställning)

Rubrik
Roll

3.16. Delpension

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarand HR-specialist
e

Löneenheten

Fas

Registrerar ärendet i Primula klient
och skickar information till
medarbetaren, institutionen/motsv,
SPV samt ekonomisupport

Bereder till HR-direktör
och kompletterar med
övriga uppgifter

HR-direktör
beviljar/avslår

Arkiverar beslut
i personakt

HR-specialist skickar
original till lön

Skickar blankett till
HR-specialist

Prefekt tillstryker/
avstryker med
motivation

Fyller i blankett
”Ansökan om
delpension”
Medarbetaren kommer
överrens med prefekt/
motsvarande

För professor
fakultetsnämnd. För
univ.lek. dekan/
vicerektor

Medarbetaren
skriver på
blankett



Medarbetaren
kontaktar SPV för
information

Rubrik
Roll

3.17. Lönerevision

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Arbetstagarrepresentatnter

HR-specialist

Löneenheten

Fas

Tar emot
filöverföring
som läses in i
Primula klient

Enheten för HR-stöd
för diskussioner/
förhandlingar med
fack och institutioner

Justerade löner
läggs in i särskild
lönerevisionsmodul

Förhandling/
diskussioner med
Enheten för HRstöd

Kontakt med
Enheten för HRstöd

Bekräftar lön

Skriftligt besked
om ny lön till
respektive
medarbetare

Mottar skriftligt
besked om ny
lön

Kontroll av särskilt
påpekade lönejusteringar
som kräver särskild
bevakning

Rubrik
Roll

3.18 Föräldrapenningtillägg

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Registrerar
föräldrapenning
tillägget i
Primula klient
och avslutar
ärendet

Medarbetare

Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Skickar
Försäkringskassans
utbetalningsavi till
Löneenheten via epost eller post.

Arkiverar

Rubrik
Roll

3.19. Tilläggsfinansiering doktorander (forskarstuderandetillägg)

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Registrerar
tillägget i Primula
klient, avslutar
ärendet

Föregås av HR-rutin

Fyller i blankett om
tilläggsfinansiering och
inhämtar attest från
prefekt/motsv. Skickar
till lön

Attesterar
blankett

Arkiverar i
personakt

Roll

Rubrik

3.20. Forskarskatt

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Registrerar
forskarskatt i Primula
klient, avslutar
ärendet

Skriver under
ansökan

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/motsvarande

Löneenheten

Fas

Ansöker om
forskarskatt

Skickar ansökan till forskarnämnden
och mottar beslut. Skickar beslutet
till Löneenheten


Bevakning av ärendet

Arkiverar

Foskarskatt gäller
oftast i tre år

Kapitel
Rubrik 4

Övriga flöden

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

4.1. SINK

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Kommentarer

Säkerställer att
mall för utskick
till SINK:are finns
publicerad på MP

Kommer
överens om
arbetsuppgift
tid och
ersättning

Skickar SINKansökan till
Skatteverket
tillsammans med
kopia på pass

Hämtar brevmall
på MP, har
kontakt med
SINK:aren och
efterfrågar
underlag

Manuell
bevakning av
SINK-ärende hos
Skatteverket

Mottar
upppgifter från
SINK:aren och
skickar vidare till
lönenheten via
mail, eventuella
kvitton sparas
på inst/motsv

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Kontaktperson SINK
institution/motsv

Löneenheten

Ev. IFSS rutin

Skickar
efterfrågade
underlag till
kontaktperson

Tar emot beslut
från
Skatteverket

Se flöde 3.7. för
hantering av
engångsersättning

Se flöde 3.5. för
hantering av
reseräkning icke
anställd

Kompletterar
samt skickar
Nordeablankett

Meddelar
institution/
motsv att SINKbeslut har
inkommit

Bevakar ärendet
fram till besked
från lön. Skickar
in underlag för
utbetalning när
besked
inkommit.

Registerar
utbetalning och
avslutar ärendet
i Primula klient

Arkivering

Rekommenderas att
kontaktperson är
densamma som
bjuder in
SINk:aren till Uu. Vid
anställning av
tredjelandsmedborgare ska
anmälan göras till
Skatteverket senast
den 12:e i månaden
efter anställningen
påbörjades

Rubrik
Roll

4.2. Lönebearbetning

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Kommentarer

Löneberäknar inför
lönekörning

Går igenom kontrollistor

Lönekörning, bankfil
skickas till Nordea,
lönefil till Raindance
mm

Rättar fellista från
ekonomiavdelningen,
skickar diverse utdata till
andra myndigheter så
som Skatteverket, SCB,
SPV mfl

Rubrik
Roll

4.3. Utmätning

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Får ett beslut från
Kronofogden

Registrerar i
Primula klient

Tar ut en lista och betalar in
pengar till Kronofogden efter
lönekörningen

Rubrik
Roll

4.4. Skattejämkning

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Registrerar
beslut i Primula
klient

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Skickar Skatteverkets
beslut om jämkning till
lön

Arkiverar

Rubrik
Roll

4.5. Registrera uppehållstillstånd och arbetstillstånd

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Löneenheten

Kommentarer

Mottar kopia och
registrerar slutdatum i
Primula klient

Arkiverar
uppehållstillstånd/
arbetstillstånd i
personakt

Efterfrågar
uppehållstillstånd/
arbetstillstånd

Mottar
uppehållstillstånd/
arbetstillstånd och
skickar kopia till lön.
Bevakar ärendet via
flagglista

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande



Skickar beslut om
uppehållstillstånd/
arbetstillstånd till
Institution/motsvarande

Registrering av datum
för när arbets-/
uppehållstillstånd
upphör kan även anges i
samband med
förnyande av anställning
och i
nyanställningsärenden i
Primula webb

Rubrik
Roll

4.6. Årsinkomstberäkning till Försäkringskassan

Fyller i svar på
inkomstförfrågan digitalt
på Försäkringskassans
hemsida.

Medarbetare

Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Skickar blankett från
Försäkringskassan till lön

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

4.7. Omkontering projekt

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Registrerar
förändringar i
Primula klient

Medarbetare/
forskare

Får information om
nya förutsättningar

Arkiverar beslut

Om omkontering mellan
olika org. enheter använd
utsedd blankett

Registrerar ny
kontering i
Primula klient
och skickar
ärende för
attest

Berörda prefekter/
skriver under blankett
om omkontering på
flera enheter

Attesterar

Beräknar
omkontering och
tar fram nytt
underlag

Prefekt/
motsvarande

Admin
ekonomi

Admin personal

Löneenheten

Fas



Arkiverar beslut i
konteringspärmen



Beräkning av omkontering görs i
samråd med berörda parter på
institutionen
Administratörer på institution har
behörighet att registrera
omkontering

Rubrik
Roll

4.8. Adressändring

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Kommentarer

Fil med folkbokförd adress
hämtas med automatik från
Skatteverket den första
måndagen varje månad

Eventuella
adressförändringar
uppdateras med
automatik i Primula

Medarbetare

Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas



Vid byte/registrering av
utländska adress maila adressen
till lon@uadm.uu.se

Rubrik
Roll

4.9. Schemaläggning (används för koncentrerad deltid och oregelbunden arbetstid)

Löneenheten

Fas

Medarbetare

Prefekt/motsvarande

Institution/
motsvarande

Registrerar
schema i Primula
klient

Delar ut
blankett

Attester blankett och skickar till
lön för registrering

Kommer överens
om arbetstid i
procent

Fyller i blankett enligt
önskemål, ska planeras i
samråd med chef,
medarbetaren intygar
blankettens riktighet med sin
underskrift

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Rubrik
Roll

4.10. Arbetsgivarintyg

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Skriver ut
arbetsgivarintyg
från Primula klient

Signerar intyg och
skickar till
medarbetare via
epost alt post

Begär
arbetsgivarintyg

Mottar intyg via
epost/post

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Fas

Rubrik
Roll

4.11. Anmäla lönekonto till Nordea

Tillbaka till översikt arbetsflöden

Fas

Informerar om
anmälan av konto till
Nordea. Bifogar
blankett till utländskt
konto vid behov

Medarbetare

Prefekt/
motsvarande

Institution/
motsvarande

Löneenheten

Kontrollerar att all
viktig information finns
angivet. Skickar
blanketten till Nordea

Svenskt konto
Anmäler konto
till Nordea via
mobilt bank ID

Utländskt konto
Fyller i blankett om utländskt
konto och skickar åter till inst.

Mottager blankett och skickar vidare till
lön via epost samt intygar att
uppgifterna kommer från den anställde

