Mölnlycke Mars 2021

Endast digital lönespecifikation från och med april 2021
Från och med löneutbetalningen i april kommer du som anställd eller uppdragstagare i Härryda
kommun, Härryda energi eller Härryda Vatten o Avfall endast att få din lönespecifikation digitalt.
Får du redan i dag din lönespecifikation digitalt kan du bortse från denna information
Varför går vi över till digital lönespecifikation?
Det är miljövänligt, minskad pappersförbrukning, färre transporter och minskade kostnader.
Var hittar jag min lönespecifikation?
Du kan få tillgång till din lönespecifikation på olika sätt. Nedan beskriver vi de olika alternativen
samt vad du själv behöver göra.
1. Personec självservice: Du som har tillgång till självservice kan logga in och se din
specifikation genom att från startsidan klicka på lönespecifikation i menyraden. Här kan du
även skriva ut den om du så önskar
2. Pmobile: Du som har tillgång till självservice kan även nå din lönespecifikation via den
mobila webbsidan Pmobile. Gå in via mobilens webbläsare och skriv i adressen
pmobile.harryda.se Du loggar in med ditt vanliga använda ID och lösenord. Du ser din
specifikation under ”Min lön”
3. Internetbanken: Obs! Detta gäller dig som har lönekontot registrerat hos Nordea, Swedbank eller
lokala sparbanker. Har du redan idag Nordeas, Swedbanks eller en lokal sparbanks internetbank
anmäler du dig till e-lönespecifikation direkt via internetbanken.
Har du några frågor eller behöver hjälp med din internetbank och anmälan till e-lönespecifikation
kontaktar du din bank.
Viktigt! Om du idag inte har internetbank måste du först anmäla dig till det innan du kan anmäla dig
till e-lönespecifikation. Tänk på att göra anmälningarna i god tid innan april då det tar några veckor
innan allt är registrerat hos din bank.

4. Kivra: Är en digital brevlåda i vilken du kan få post från företag och myndigheter som du är i
kontakt med. Tjänsten är kostnadsfri men kräver att du har tillgång till Mobilt BankID. Är du kund i
en annan bank än Nordea eller Swedbank kan du får din lönespecifikation hit. Har du ditt
lönekonto på Nordea eller Swedbank kan du idag inte använda Kivra för din lönespecifikation utan är
hänvisad till din internetbank. För mer information och anmälan se Kivra.se

Jag har inte tillgång till lönesystemet via självservice och jag saknar Mobilt BankID / jag har inte
internetbank. Hur skall jag få tillgång till min lönespecifikation?
Kontakta loneenheten@harryda.se eller ringer 031-724 61 00 och begär att få bli kopplad till
löneenheten för mer information.
Vänliga hälsningar Kerstin Jacobsson lönechef

