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Användarguide för Primula Webb
Medarbetare
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1

Primula Webb

Primula Webb är den webbaserade delen av personal- och lönesystemet Primula.
Här kan du ta del av egna uppgifter, exempelvis lönespecifikation och
semestersaldon, samt registrera dina ärenden, till exempel ledigheter och övertid.
Registreringar i Primula Webb skapar ärenden, som sedan skickas vidare till
attestansvarig enligt delegationsordning. Därefter går ärendet vidare till lönekörning
för utbetalning.

Processflöde ärendehantering

Användarguidens upplägg
Denna användarguide följer menystrukturen i Primula Webb och beskriver stegvis
tillvägagångssättet för dig som medarbetare. Inom varje avsnitt finns en numrerad
punktlista som beskriver vad du ska göra i varje steg. Det finns också bilder från
systemet där varje moment i punktlistan motsvaras av en fyrkant (
) med samma
nummer som punkten så att du enkelt ska kunna följa med i systemet.

1.1

Generella funktioner
Primula Webb innehåller generella funktioner som är gemensamma för systemet.
Detta avsnitt beskriver de generella funktionerna samt hur du startar och loggar in i
Primula.
Rödmarkerade fält som återfinns i en del av registreringsbilderna är obligatoriska att
fylla i, annars sparas inte lönehändelsen.
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1.1.1

Funktioner

Följande funktioner återfinns i Primula Webb.
Funktion

Knapp

Bekräfta/Verkställ

Beskrivning

Används för att spara registrering.
Frågetecknet har två olika funktioner:
- Ett frågetecken till höger om ett fält
används för att visa mer information om
fältet.

Hjälp

Hjälp

-

Ett frågetecken till höger i bilden döljer/visar
hjälptexter.

Hjälptext

Används för att visa hjälptexter som exempelvis
beskriver fält eller regler för den typ av lönehändelse
som bilden hanterar.

Kasta

Används för att ta bort ett ärende.

Kontering

Används för att registrera avvikande kontering

Meddelande/bilagor

Används för att skriva in en anteckning och/eller för
att bifoga ett elektroniskt dokument.

Logga ut

Logga ut

Används för att logga ut ur Primula Webb.

Lägg till

Används vid registrering av flera lönehändelser i
bilden.

Nästa

Används för att bläddra framåt, till exempel i schema
eller sparade ärenden.

Föregående

Används för att bläddra bakåt, till exempel i schema
eller sparade ärenden.

Skicka

Används för att skicka iväg ett registrerat ärende för
vidare behandling, exempelvis för attest.
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Funktion

Knapp

Används för att spara uppgifter i syfte att fortsätta
registrera i ärendet vid ett senare tillfälle.
När flera ärenden finns sparade under respektive
menyval så visas en antalsuppgift inom parentes
efter menyns rubrik. Se
exempel:

Spara

Stäng

Används för att stänga en bild eller ruta i bilden.

Ta bort

Används för att radera rader i registreringsytan.

Ångra

Denna knapp har två funktioner:
- Används för att ta bort senast registrerad
information i ett sparat ärende.

Återgå

Ändra

1.1.2

Beskrivning

-

Ändra

Används för att återgå till föregående bild.

Används för att ändra en registrerad uppgift.

Kalender

När du klickar i ett datumfält visas en kalender för innevarande månad, där väljer du
aktuella datum. Bläddra med piltangenterna för att byta månad eller år.
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1.2

Starta och logga in
Primula Webb startas via webbläsaren.
Vid första inloggningstillfället visas denna vy.
Om din arbetsgivare finns med i listan klickar du på namnet på myndigheten,
du kommer då direkt in i Primula. Nästa gång du klickar på länken till Primula
kommer du inte behöva göra detta val.
Har du sedan innan gjort detta val i Statens servicecenters Kundwebb så visas inte
denna sida.

Saknas namnet på din arbetsgivare i listan klickar du på Annan Myndighet.
Vid första inloggningstillfället ska du klicka på Begär nytt lösenord. Fyll i efterfrågade
uppgifter och klicka sedan på knappen Skapa nytt lösenord. Du kommer därefter att
få ett e-postmeddelande med lösenord.
Ange e-postadress och lösenord för att logga in i Primula.
Har du sedan innan ett lösenord till Statens servicecenters Kundwebb använder du
detta lösenord.
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1.3

Startsidan
Efter inloggning visas en startsida med information om menystrukturen i Primula
Webb. På den vänstra sidan visas menyvalet Min sida. Här registrerar du alla
händelser som rör dig själv. Här kan du även se dina uppgifter, till exempel
lönespecifikationen.
Startsidan visar även uppgifter om aktuella ärenden, anställning, ackumulerad lön,
nästa utbetalningsdag, semestersaldo samt skatteuppgifter. Du kan själv välja om
du vill se den här informationen på din startsida. Läs mer på sidan 30.
Samma information återfinns under menyvalet Personlig information under Min sida.

Startsida Primula Webb

2

Min sida

I menyvalet Min sida väljer du vad du vill göra i systemet, till exempel registrera
semester eller titta på din lönespecifikation.

8(31)

2.1

Barnledighet
Under menyvalet Barnledighet registrerar du föräldraledighet, föräldraledighet
koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt
barn.
För att kunna söka föräldraledighet måste du först registrera barnets namn och
födelsedatum. Detta gör du under menyvalet Personuppgifter. Om du ännu inte fått
barnet så anger du beräknat födelsedatum och ett fiktivt namn som sedan kan
ändras.

1

2
3
6

5
4
7
8

1. Välj Barnledighet i menyn Min sida.
2. Välj Orsak till ledighet i listan.
3. Om du valt Föräldraledighet eller Föräldraledighet koncentrerad deltid anger
du även barnets uppgifter från listan Barn.
4. Fyll i fälten From och Tom, dvs. datumintervallet för ledigheten.
5. Fyll i ledighetens omfattning mellan 1-100 % i fältet Omf.
6. Klicka på Lägg till.
7. Vid partiell ledighet, klicka på Medd/bil och ange ledighetens förläggning, till
exempel ledig varje fredag, eller ledig 50 % varje dag.
8. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig. Om din totala
frånvaro överstiger 100 % ger systemet en varning. Korrigera ledighetens
omfattning så att den inte överstiger 100 %.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på ärendet
under menyn Mina ärenden.
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Korrigering
En barnledighet som är utbetald/avdragen vid en tidigare löneutbetalning under
innevarande inkomstår kan du korrigera. Det innebär att systemet till exempel
korrigerar gjorda avdrag för den period av ledigheten som du valt.
Du gör en korrigering genom att välja aktuell ledighet i listan Orsak till ledighet och
anger datumintervall som ska korrigeras, omfattning samt kryssar i rutan
korrigering.
Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.

Information: För att se ditt schema, klicka på Schema. Bläddra med pil-knapparna
till höger om schemat för att se andra månader.

2.2

Ledighet
I menyvalet Ledighet registrerar du olika typer av ledigheter, exempelvis
tjänstledighet och flyttledighet. OBS! Barnledighet, semester och kompledighet
registreras inte i detta menyval.

1

2
5

3

4
6

7
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Välj Ledighet i menyn Min sida.
Välj Orsak till ledighet i listan.
Fyll i fälten From och Tom, dvs. datumintervallet för ledigheten.
Fyll i ledighetens omfattning mellan 1-100 % i fältet Omf.
Klicka på Lägg till.
Vid partiell ledighet, klicka på Medd/bil och ange ledighetens förläggning, till
exempel ledig varje fredag eller ledig 50 % varje dag.
7. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig. Om din totala
frånvaro överstiger 100 % ger systemet en varning. Korrigera ledighetens
omfattning så att den inte överstiger 100 %.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.
Korrigering
Du kan korrigera ledighet som är utbetald/avdragen vid en tidigare löneutbetalning
under innevarande inkomstår. Det innebär att systemet korrigerar gjorda avdrag för
den period av ledigheten som du valt.
Du gör en korrigering genom att välja aktuell ledighet i listan Orsak till ledighet och
anger datumintervall som ska korrigeras, omfattning samt kryssar i rutan
korrigering.
Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.

Information: För att se ditt schema, klicka på Schema. Bläddra med pil-knapparna
till höger om schemat för att se andra månader.

2.3

Resor/Utlägg
I menyvalet Resor/Utlägg registrerar du resor och utlägg, till exempel läkemedel
eller sjukvård.
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2.3.1

Resa inrikes

Denna bild visar ett reseformulär i standarduppsättning.
Observera att samtliga formulär kan anpassas. Hjälptexter och fält i formuläret kan
därmed variera.

2
1

3

4

5

6
7

8-11

12
13

14

1.
2.
3.
4.

Välj Resor/ utlägg i menyn Min sida.
Välj formulär Resa inrikes i listan.
Fyll i fälten Avresa, Klockslag, Resmål, Hemkomst samt Klockslag.
För registrering av privat boende, klicka på Nattraktamente och ange antal
nätter med eget boende.
5. Välj Ändamål i listan.
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6. Fältet Inom verksamhetsort används endast när fria måltider erhållits vid
exempelvis konferens eller utbildning på din verksamhetsort eller vid
bilersättning för resa inom din verksamhetsort. Inget traktamente eller
förrättningstillägg (lokalt avtal) utbetalas i dessa fall.
7. Ange de fria måltider du erhållit genom att klicka på Måltider.
8. För att registrera restid utanför ordinarie arbetstid, klicka på Restid, välj
Restidsersättning och ange antal timmar.
9. För att registrera utlägg, klicka på Utlägg och välj typ av utlägg i listan.
10. För att registrera representation, klicka på Representation och välj typ av
representation i listan.
Ange belopp och antal personer. Klicka på Deltagare och registrera namn
och företag för de personer som deltagit eller kryssa i rutan Bilaga bifogas.
11. För att registrera bilersättning, klicka på Bilersättning, välj bilersättning i listan.
Kryssa i fältet Bilmedgivande om sådant finns, då utbetalas även
skattepliktig bilersättning. Ange färdväg och antal kilometer.
12. Klicka på Beräkna för att se din preliminära ersättning.
13. Om du har utlägg med kvitton ska reseräkningen skrivas ut. Klicka på
Utläggsbilaga/skriv ut, fäst kvittona på den utskrivna reseräkningen och skicka
till attestansvarig.
14. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.

Registrera långtidsförrättning
Här avses en resa som överstiger tre månader. Denna typ av resa har utöver det
som beskrivits ovan några ytterligare funktioner att ta hänsyn till vid registrering.
1

3

2

1. Kryssa i Resan är en del av en långtidsförrättning.
2. För en resa som avser långtidsförrättning ska fältet Hemkomst fyllas i, fältet
Klockslag lämnas blankt.
3. När fortsättningen på resan registreras ska fältet Avresa vara dagen efter
föregående resas till och med datum. Exempel: Föregående reseräkning på
aktuell långtidsförrättning hade till och med datum 2014-08-31, nästa
reseräkning som utgör fortsättning på aktuell långtidsförrättning ska ha från
och med datum 2014-09-01. I fältet Klockslag för avresedagen anges alltid
06:00.
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Avbrott i resa

Funktionen Avbrott i resa använder du vid exempelvis semester.
Klicka på Avbrott i resa och ange anledning till avbrottet, datumintervall samt
klockslag.
Observera att orsaken till frånvaron (tjänstledighet, semester eller sjukfrånvaro)
registreras som vanligt i Primula.
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2.3.2

Resa utrikes

Denna bild visar ett reseformulär i standarduppsättning.
Observera att formulären kan anpassas, hjälptexter och fält i formuläret kan variera.

2

1

3

4-5
6

7

8
9

10-13

14
15

16
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1.
2.
3.
4.

Välj Resor/ utlägg i menyn Min sida.
Välj formulär Resa utrikes i listan
Välj Ändamål i listan.
Ange avresa från din bostad/kontoret och hemkomst till din bostad/kontoret
Fyll i fälten Avresa, Klockslag, Hemkomst samt Klockslag.
5. Fyll i fälten Avresa, Klockslag, välj Land i listan, Ankomst samt Klockslag.
Klicka på N för att lägga till ytterligare rader när du rest till flera länder på
samma resa.
6. Denna rad avser återresan till Sverige. Fyll i fälten Avresa, Klockslag. Välj
Sverige i fältet Land (Sverige) i listan, fyll i Ankomst samt Klockslag.
7. När du ordnat privat boende, klicka på Nattraktamente och ange nätter med
eget boende.
8. Fältet Inom verksamhetsort används endast när fria måltider erhållits vid
exempelvis konferens eller utbildning på din verksamhetsort eller vid
bilersättning för resa inom din verksamhetsort. Inget traktamente eller
förrättningstillägg (lokalt avtal) utbetalas i dessa fall.
9. Ange de fria måltider du erhållit genom att klicka på Måltider.
10. För att registrera restid utanför ordinarie arbetstid, klicka på Restid, välj
Restidsersättning och ange antal timmar.
11. För att registrera utlägg, klicka på Utlägg och välj typ av utlägg i listan, ange
belopp inklusive moms.
12. För att registrera representation, klicka på Representation och välj typ av
representation i listan. Ange belopp, samt antal personer. Klicka på
Deltagare och registrera namn och företag för de personer som deltagit
eller kryssa i rutan Bilaga bifogas.
13. För att registrera bilersättning, klicka på Bilersättning och välj bilersättning i
listan. Ta bort krysset i fältet Bilmedgivande om sådant inte finns, då
utbetalas ingen skattepliktig bilersättning. Ange färdväg, antal kilometer.
14. Klicka på Beräkna för att se din preliminära ersättning.
15. Om du har utlägg med kvitton ska reseräkningen skrivas ut. Klicka på
Utläggsbilaga/skriv ut, fäst kvittona på den utskrivna reseräkningen och
skicka till attestansvarig.
16. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.
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Registrera långtidsförrättning
Här avses en resa som överstiger tre månader. Denna typ av resa har utöver det
som beskrivits ovan några ytterligare funktioner att ta hänsyn till vid registrering.
1

3

2

1. Kryssa i Resan är en del av en långtidsförrättning.
2. För en resa som avser långtidsförrättning ska fältet Hemkomst fyllas i, fältet
Klockslag lämnas blankt.
3. När fortsättningen på resan registreras ska fältet Avresa vara dagen efter
föregående resas till och med datum. Exempel: Föregående reseräkning på
aktuell långtidsförrättning hade till och med datum 2014-08-31, nästa
reseräkning som utgör fortsättning på aktuell långtidsförrättning ska ha från
och med datum 2014-09-01. I fältet Klockslag för avresedagen anges alltid
06:00.
Avbrott i resa

Funktionen Avbrott i resa använder du vid exempelvis semester.
Klicka på Avbrott i resa och ange anledning till avbrottet, datumintervall samt
klockslag.
Observera att orsaken till frånvaron (tjänstledighet, semester eller sjukfrånvaro)
registreras som vanligt i Primula.
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2.3.3

Enbart utlägg/representation

Välj detta alternativ när du enbart haft utlägg utan att göra en resa.

1

2

1. Välj Resor/utlägg i menyn Min sida.
2. Välj formulär Enbart utlägg/representation i listan.

3

4

5
6

7

18(31)

3. För att registrera utlägg, klicka på Utlägg och välj typ av utlägg i listan. Ange
datum from, datum tom, belopp inklusive moms samt moms.
4. För att registrera representation, klicka på Representation och välj typ av
representation i listan. Ange datum from, datum tom, belopp samt antal
personer. Klicka på Deltagare och registrera namn och företag för de
personer som deltagit eller kryssa i rutan Bilaga bifogas.
5. Klicka på Beräkna för att se din preliminära ersättning.
6. Om du har utlägg med kvitton ska reseräkningen skrivas ut. Klicka på
Utläggsbilaga/skriv ut, fäst kvittona på den utskrivna reseräkningen och skicka
till attestansvarig.
7. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.
2.3.4

1

Friskvård, läkemedel och sjukvård

2

1. Välj Resor/utlägg i menyn Min sida.
2. Välj formulär (friskvård, läkemedel eller sjukvård) i listan.
3

4

5

3. Välj Typ av ersättning i listan. Ange Datum för utlägg samt Belopp.
Om ersättningen du begär avser ett utlägg betalat via autogiro, uppge
datumet för den första dragningen.
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4. Om du har utlägg med kvitton ska reseräkningen skrivas ut. Klicka på
Utläggsbilaga/skriv ut, fäst kvittona på den utskrivna reseräkningen och skicka
till attestansvarig.
Om ersättningen du begär avser ett utlägg betalat med autogiro ska ett
kontoutdrag bifogas.
5. Klicka på Skicka för att skicka ärendet vidare i flödet.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.
2.3.5

Ange avvikande kontering

1

2

4
3

1. För att ange en avvikande kontering, klicka på Kontering.
2. I fältet Omf föreslår systemet att fördelning görs på 100 %. Ändra värdet om
fördelning ska ske på flera konteringar.
3. Välj kontering.
4. Klicka på Lägg till.
Vid fördelning på ytterligare konteringar, fortsätt registreringen enligt punkt 2 och
ange omfattning.
2.3.6

Spara avvikande kontering som mall

I samband med registrering av avvikande kontering finns möjlighet att spara gjord
kontering för att återanvända vid senare tillfälle. I exemplet nedan har en avvikande
kontering registrerats och raden har lagts till för att kunna återanvändas vid senare
tillfälle.
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1

1. En registrerad kontering sparas genom att klicka på Spara kontering.

2

3

2. Ange en benämning på konteringen i fältet Namn.
3. Klicka på Bekräfta.
Konteringen är nu sparad och kan återanvändas genom att klicka på
Sparade konteringar, se exempel:
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2.4

Semester

3
2

1

4

1.
2.
3.
4.

Välj Semester i menyn Min sida.
Fyll i fälten From och Tom, dvs. datumintervallet för semestern.
Klicka på Lägg till om du vill registrera fler semestertillfällen.
Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.

Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.
Korrigering
Du kan korrigera semesterledighet som är utbetald vid en tidigare löneutbetalning
under innevarande inkomstår. Det innebär att systemet till exempel korrigerar
semestertillägget för den period av ledigheten som du valt.
Du gör korrigeringen genom att ange det datumintervall som ska korrigeras samt
kryssar i rutan Korrigering. Klicka därefter på Skicka för att skicka ärendet till
attestansvarig. Ditt semestersaldo korrigeras automatiskt.

Information: För att se ditt schema, klicka på Schema. Bläddra med pil-knapparna
till höger om schemat för att se andra månader.
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2.5

Sjuk/friskanmälan
Information
Registrering av första sjukdag
När du blir sjuk meddelar du detta till din arbetsgivare.Din arbetsgivare registrerar
sjukfrånvaron i Primula utan slutdatum.
Vid sjukfrånvaro del av dag kan du registrera den första sjukdagen själv genom att
registrera from datum, tom datum och omfattning.
När sjukfrånvaron är registrerad skickas ett e-postmeddelande till dig och din chef. I
e-postmeddelandet blir du som medarbetare uppmanad att friskskriva dig i Primula
när du är åter i arbete.
Omfattning vid sjukdom del av dag för karensdag
 Vid arbete mindre än 25% av arbetsdagen registreras omfattning 100
 Vid arbete minst 25% av arbetsdagen registreras omfattning 75
 Vid arbete minst 50% av arbetsdagen registreras omfattning 50
 Vid arbete minst 75% av arbetsdagen registreras omfattning 25
Läkarintyg
Om du är sjuk över 7 kalenderdagar ska du lämna läkarintyg till din arbetsgivare.
Om din sjukfrånvaro överstiger 14 kalenderdagar ska läkarintyget lämnas till
arbetsgivaren och skickas i original till Försäkringskassan.
Statens servicecenter sjukanmäler dig till Försäkringskassan vid 15:e sjukdag.
Ändrad omfattning
Om omfattningen på din sjukfrånvaro ändras meddelar du detta
till din arbetsgivare, arbetsgivaren kontaktar sedan Statens servicecenter.
Statens servicecenter registrerar förändringen.
Friskanmälan
Du ska inte friskanmäla dig förrän sjukskrivningen upphört helt.
När du har återgått i arbetet måste du friskanmäla dig i Primula. När du friskanmäler
dig avslutas det pågående sjukärendet i Primula.
Följ instruktionerna nedan för friskanmäla dig.
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1
2

3

1. Välj Sjuk/friskanmälan i menyn Min sida.
2. Fyll i fältet Jag har återgått i arbete från och med. Ange det datum då du
är tillbaka på arbetet.
3. Klicka på Skicka för att skicka ärendet vidare i flödet.

Korrigering
Du kan korrigera en sjukfrånvaro som är utbetald/avdragen vid en tidigare
löneutbetalning under innevarande inkomstår. Det innebär att systemet korrigerar
sjukavdrag och eventuell sjuklön för den period av sjukfrånvaron som du valt.
Du gör en korrigering genom att ange det datumintervall som ska korrigeras, anger
omfattning samt kryssar i rutan korrigering. Klicka på Skicka för att skicka ärendet
till attestansvarig.
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2.6

Tillägg/kompledighet
I menyvalet Tillägg/komp registrerar du övriga tillägg exempelvis övertid, mertid
samt uttag av kompledighet och du som är timavlönad registrerar dina timmar här.

2.6.1

Timavlönade – inrapportering av timmar

2

1

1. Välj Tillägg/kompledighet i menyn Min sida.
2. Välj formulär Timavlönade - inrapportering av timmar i listan.

3

4
5

6

7

3. Välj Timlön i Typ av ersättning.
4. Fyll i datumperioden för den tid som du arbetat i fälten From, Tom (maximalt
en månads intervall per period).
5. Registrera antal timmar som du arbetat i fältet Antal, angivet i timmar och
hundradelar. Exempel: En timme och 15 minuter = 1,25.
6. Registrera antal tillfällen som du arbetat i Antal tillfällen.
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7. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.

2.6.2

Övertid/mertid/uttag komp

2

1

1. Välj Tillägg/kompledighet i menyn Min sida.
2. Välj formulär Övertid/mertid/uttag komp i listan.

3
4
5

6

3. Välj Typ av ersättning i listan.
4. Fyll i datumperioden i fälten From, Tom (maximalt en månads intervall per
period).
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5. Registrera Antal timmar, angivet i timmar och hundradelar. Exempel: En
timme och 15 minuter = 1,25.
6. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.
Din registrering har nu fått ett ärendenummer, du kan kontrollera status på
ärendet under menyn Mina ärenden.

2.6.3

Ange avvikande kontering

1

2-3

4

1. För att ange en avvikande kontering, klicka på Kontering.
2. I fältet Omf föreslår systemet att fördelning görs på 100 %. Ändra värdet om
fördelning ska ske på flera konteringar.
3. Välj kontering.
4. Klicka på Lägg till.
Vid fördelning på ytterligare konteringar så fortsätt registreringen enligt punkt 2
och ange omfattning.

2.6.4

Spara avvikande kontering som mall

I samband med registrering av avvikande kontering finns möjlighet att spara gjord
kontering för att återanvända vid senare tillfälle. I exemplet nedan har en avvikande
kontering registrerats och raden har lagts till för att kunna återanvändas vid senare
tillfälle.
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1

1. En registrerad kontering sparas genom att klicka på Spara kontering.

3

2

2. Ange en benämning på konteringen i fältet Namn
3. Klicka på Bekräfta.
Konteringen är nu sparad och kan återanvändas genom att klicka på
Sparade konteringar, se exempel:

2.7

Anställningshistorik
Välj Anställningshistorik i menyn Min sida för att se historiska uppgifter om din
anställning:
 Anställningsnummer
 Löneart
 Från och till datum
 Anställningens omfattning
 Lön
 Befattning
 Orgenhet (Organisatorisk enhet)
Klicka på ikonen Excel för att exportera uppgifterna.
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2.8

Kontrolluppgifter
Här kan du se dina kontrolluppgifter genom att välja Kontrolluppgifter i menyn Min
sida.

2.9

Lönespecifikation
Här kan du se samt skriva ut dina lönespecifikationer.
Från den 7:e varje månad kan du se din preliminära lönespecifikation för den
kommande utbetalningen. Observera att den är preliminär och uppgifterna kan
förändras varje dag ända fram till lönekörningsdagen. Det är endast attesterade och
överförda lönehändelser som visas på den preliminära lönespecifikationen.

2

1

3

1. Välj Lönespecifikation i menyn Min sida.
2. För att se lönespecifikationer från tidigare månader, fyll i år och månad i fältet
Tidigare lönespecifikation och klicka på Hämta.
3. För att skriva ut lönespecifikationen klicka på Hämta.
Personackumulatorer - visar din totala bruttolön och skatt för innevarande
inkomstår.
Semesterackumulatorer - visar en sammanställning över innevarande års
semesterdagar fördelat på uttagna dagar och resterande dagar samt sparade dagar.
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OBS! Semesterdagar som inte är attesterade räknas inte som uttagen semester
utan ingår i saldot för resterande semester.

2.10

Mina ärenden
Här söker du fram dina pågående och avslutade ärenden. Ett ärende betraktas som
pågående till det är attesterat.

2
3

4

1

5

6

1. Välj Mina ärenden i menyn Min sida.
2. I fältet Typ av ärende gör du urval i sökningen av pågående ärenden.
3. För att söka ett avslutat ärende kryssa i rutan Arkivsökning samt ange ett
datumintervall. Datumintervallet avser det datum då ärendet skapades, inte
det datumintervall som ärendet i sig gäller.
4. Klicka på Sök.
5. Klicka på länken Visa detaljer för att se mer information om ärendet.
6. För att ta bort ett ärende som inte varit med i en löneutbetalning klicka på
länken Återta ärende. Då går ärendet för godkännande av återtagandet till
attestansvarig. Efter att ett återtaget ärende är godkänt av attestansvarig
visas två utropstecken i menyvalet under Min sida, se exempel.
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2.11

Personlig information
I detta menyval visas samma information som finns på startsidan i Primula Webb:
aktuella ärenden, anställning, ackumulerad lön, nästa utbetalningsdag,
semestersaldo samt skatteuppgifter.

1

1. Välj Personlig information i menyn Min sida.

2.12

Personliga inställningar
Här gör du dina personliga inställningar.

2
3

1

1. Välj Personliga inställningar i menyn Min sida.
2. Ändra aktuell inställning.
3. Klicka på Spara.
Beskrivning av personliga inställningar:
Skicka ej E-post om nya ärenden – Denna inställning är bara aktuell för attestanter
och beskrivs i manualen för attestanter.
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Visa ej personsidan – Ett kryss i denna ruta innebär att Personlig information inte
visas på din startsida vid inloggning.
Visa ej pågående ärenden – Ett kryss i denna ruta innebär att pågående ärenden
inte visas på din startsida vid inloggning.

2.13

Personuppgifter
I detta menyval ändrar du exempelvis uppgift om namn, adress, telefonnummer och
uppgift om närmast anhörig..

2

3-5

1

5

1. Välj Personuppgifter i menyn Min sida.
2. Ändra aktuell uppgift.
3. I fältet Kontakter kan du registrera uppgifter om närmast anhörig. Ange namn,
telefonnummer.
4. Klicka på Barn för att registrera barnets namn och födelsedatum. Fyll i till och
med datum i fältet Tom när det inte längre är aktuellt att registrera någon typ
av barnledighet. Det vill säga när barnet har uppnått den ålder då
barnledighet inte längre är aktuellt.
5. Frivillig skatt; ange belopp och datumintervall för avdraget. För att ha
avdraget på obestämd tid lämna sista datumfältet tomt. Anger du ett värde
under 100 så görs ett procentavdrag, till exempel värdet 70 i fältet belopp
innebär att frivillig skatt dras med 70 %. Anger du exempelvis 500 i fältet
belopp så kommer det beloppet att dras i frivillig skatt.
6. Klicka på Skicka för att skicka ärendet till attestansvarig.

