
Information kring utbetalning 



HR-enheten:
• HR-konsult Daniel Vikström
• HR-konsult Mattias Estlind
• HR-konsult Vakant
• Systemförvaltare Maria Engström

Ekonomiavdelningens löneenhet:

• Lönehandläggare Linda Möllhagen
• Lönehandläggare Lena Norberg
• Lönehandläggare Hanna Bäckström



Lön, ersättningar
• Lön/ersättning utbetalas normalt den 27e varje månad. Är den 27e 

en helgdag, utbetalas lön/ersättning vardagen närmast före den 27e. 
I december sker löneutbetalning helgfri vardag närmast före den 24e 
december. På din lönespecifikation står det när nästa 
löneutbetalning sker.

• Swedbank sköter all hantering kring löneutbetalning och vilket konto 
som lön utbetalas till, ev fackavgift som dras på lön mm.

• Fr.o.m. 1 september 2013 infördes E-lönebesked.
• I appen ”Min lön” samt Nya Heromawebb finns lönebesked också. 

Tänk på att i Nya Heromawebb och appen syns dock inte ev avdrag 
för försäkringar mm.

• Oavsett i vilken bank du har ditt konto får du ditt lönebesked 
elektroniskt via länken www.swedbank.se/edokument. Du loggar in 
med din e-legitimation, t ex mobilt BankID, BankID på kort eller 
BankID på fil.
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https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1ccC1T-000573-5T&i=57e1b682&c=E_dJX_swD4P3MCfL6SKdZwmJWFypRKFkPPA9JiVI0_3h9iUj3Lq3BEiX4TLGoejzBuhhmtSMDMx76p7kFrOpZJ9DEXnwekhvwU4Aiic_YCHthZUUFPvQ39TzlzsGtD-GZ6ERbd69DfPbghVl4DB90f1vLiGYk7uXWCp4DZJtrxVRcB22idWto7otrfNR-RtNlztVQTGCsUg7kaqzqjjApTXSiHX6odeb58LrczPgTt7jlZUNtwNUDxAusXy2i2fj


Om du som anställd byter bank eller bankkonto

• När du som erhåller lön/ersättning från Ånge kommun och dess bolag byter bank eller 
bankkonto måste du själv anmäla ditt kontonummer i Swedbanks kontoregister. Kontot 
kan du ha i vilken svensk bank som helst, du behöver alltså inte vara kund hos Swedbank.

• Arbetsgivaren, i detta fall Ånge kommun och dess bolag, kan inte ändra kontouppgifter 
för den anställdes räkning då e-legitimation numer krävs.

• Är du nyanställd eller ny uppdragstagare måste du gå in på nedanstående länk för att din 
lön/ersättning ska komma in på rätt bankkonto.

• Följ nedanstående länk för att anmäla/ändra bank/bankkonto.

www.swedbank.se/kontoregister



AGDI - nya regler från Skatteverket

Arbetsgivare måste från 1 jan 2019 varje månad rapportera in löneutbetalningar för 
anställda till Skatteverket enligt arbetsgivardeklaration på individnivå (AGDI).
Den årliga kontrolluppgiften från Skatteverket försvinner (men uppgifterna kommer att 
vara förtryckta i deklarationen). 

I stället införs en ökad skyldighet för löntagarna (och arbetsgivarna) att varje månad 
kontrollera att lönen och skatten är korrekt. 

Det enklaste sättet att se lönespecifikation och min kommande lön (preliminärlön) är att 
använda app. Lönen är preliminär vid utbetalning och korrigeringar kan göras vid 
nästkommande löneutbetalning. Den anställde har eget ansvar att kontrollera att lönen och 
skatten är rätt

Enkel lathund för att hämta uppgifter från Skatteverket bifogas. Även lathundar för appar
”Min lön” och ”Min tid”.



Kontakt

Lönermail loner@ange.se

mailto:loner@ange.se
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