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Verksamhetsområde 
2. Stödjande processer 

Processbeskrivning 
Dokument och uppgifter kring löner och förmåner hanteras främst i stadens lönesystem Personec. En del information inkommer via blanketter 
som fylls i av chef och eller medarbetare och skickas till löneenheten för hantering i lönesystemet. Dessa bevaras i regel i pärmar i ett eller två år 
innan de gallras. 
 
Hantering av friskvårsbidrag sker via företaget Actiway sedan 2016. Innan dess hanterades kvitton och andra underlag av löneenheten. För 
timavlönade hanteras bidraget av löneadministratör efter underlag med kvitton från medarbetare. 

Process 
2.3.2. 
Administrera 
löner och 
förmåner 

    

Aktivitet Handlingstyp Gallring Verksamhetssystem Anmärkning 
Hantera underlag för 
löner, arvoden och 
förmåner 

Persondata ur 
Personec, 
anställningsmatrikel, 
personuppgifter 

Bevaras Personec All information före 1999 utskrivet och finns i 
personalakt. 

 
Arkiveras digitalt i samråd med stadsarkivet. 

 Anställningsavtal Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 
Finns även i process 2.3.1. Hantera 
kompetensförsörjning 

 Överflyttning till annan enhet 2 år Papper Avser det underlag som löneenheten får för att göra 
förflyttningen. Förvaras hos löneadministratör. 

 Underlag för anställning samt 
anställningsavtal för 
timavlönade 

Bevaras Papper Förvaras i personalakt. 

 Underlag för anställning 
för månadsavlönade 

2 år Papper Förvaras hos löneadministratör. 

 Förändring av lön utanför 
löneöversyn 

10 år Papper Förvaras hos löneadministratör. 



  

 

 Beslut om uppdragstillägg (lön 
eller överenskommelse) 

10 år Papper Hos löneadministratör. Avser blankett förändring av lön 
utöver löneöversyn. 

 Underlag för ändring av 
anställds persondata 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Hos löneadministratör. 
Avser adressändring, namnändring. Uppgifterna förs in i 
lönesystemet från folkbokföringen. 

 Beslut om högriskskydd för 
arbetstagare med omfattande 
korttidsfrånvaro 

Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Hos löneadministratör. 
Rapporteras till Försäkringskassans databas. 

 Ansökan och beslut om lönebidrag Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/Personcec Registreras i Arbetsförmedlingens databas. 
Hos löneadministratör. 

 Utmätningsbeslut 2 år Papper Förvaras hos ekonomihandläggare/löneadministratör. 

 Jämkningsbeslut 2 år Papper/Personec Inläsning varje månad från Skatteverket. 
Hos löneadministratör. 

 Friskvårdsersättni 
ng 
månadsanställda 

Gallras vid 
inaktualitet 

Actiway Digitalt hos Actiway. 

 Friskvårdsersättning, blankett 
och kvitton för timavlönade 

10 år Papper Hos löneadministratör. 

 Kvitto utlägg gjorda i tjänsten 10 år Papper Hos löneadministratör. 

 Redovisning av övertid 2 år Papper/Personec Hos löneadministratör. 

 Underlag för tidredovisning 2 år Papper Information registreras i Personec, arkiveras med 
lönespecifikation. 
TimeCare Pool, Timecare Planering, Personec 

 Underlag, avdrag för telefonsamtal 2 år Papper Hos löneadministratör. 



  

 

 Reseräkning/ traktamente 2 år Papper/Personec Hos löneadministratör. 

 Förtroendemannaredovisning 2 år Papper Underlag för beräkning av arvode: 
 
Närvarolistor, sammanträden, förrättningar, 
begravningsarvoden. 
Hos löneadministratör. 

Betala ut lön Konteringsregister i Personec 10 år Personec Utgör register. 

 Underlag för felaktig lön 2 år Papper Hos löneadministratör. 

 Lönefil 10 år Filserver Hos handläggare. 

 Mertids-/övertidsjournal 10 år Personec Personec 

 Kopia på 
utbetalningsorder, 
avstämning 

2 år Papper Hos   ekonomihandläggare/löneadministratör 

Lönerevision Listor över årlig lönerevision Bevaras Papper/ Personec Utgör bilaga till förhandlingsprotokoll. 

 Lönesamtal 3 år eller vid 
anställningens 
upphörande 

Novi  

 Överläggningsprotokoll 
lönerevision 

Bevaras Papper Pärmar hos Handläggare, i kronologisk förbundsordning 

 Löneförslag 10 år Papper/Personec 
Förhandling 

Respektive chef lägger in i Personec Förhandling. 
Pärmar hos handläggare i kronologisk ordning per 
förbund. 

 Resultatlista över nya löner Bevaras Papper/ Personec Pärmar hos handläggare i kronologisk ordning per 
förbund. 

 Förhandling/Avstämningsprotoko 
ll med respektive fackförbund 

Bevaras Papper Pärmar hos handläggare i kronologisk ordning per 
förbund. 



  

 

 Exportfil nya löner från 
Personec Förhandling till 
Personec 

10 år Personec  

Hantera närvaro och 
frånvaro 

Tidrapportering, underlag 2 år Papper Förvaras hos löneadministratör. 

 Tidrapportering 2 år Personec  

 Ledighetsansökan kortare än 
4 månader 

2 år Papper/Personec Förvaras hos löneadministratör. 

 Ledighetsansökan längre än 
4 månader 

Bevaras Papper Gäller samtliga typer av ledighet t.ex. föräldra- 
ledighet, tjänstledighet etc. 
Förvaras i personalakt. 

 Sjukförsäkran/anmälan om vård av 
sjukt barn 

2 år Personec Självservice 

 Läkarintyg Gallras vid 
inaktualitet 

Adato Intyget visas upp för närmaste chef som meddelar 
löneadministratör att det visats upp. Löneadministratör 
registrerar frånvaron i Personec. Intyget scannas och 
sparas i Adato. 

 Semesterlistor Gallras vid 
inaktualitet 

Papper/Personec Lista över personalens ledigheter över t.ex. 
sommaren. 

 
I regel lägger varje medarbetare in sin semester i 
Självservice, chef godkänner detta i samma system. 
Närmaste chef. 


