
 

   
Löneutbetalning till feriepraktikanter 

Utbetalning av lön från Örebro kommun hanteras av Swedbank och Sparbankernas Lön &  

Utbetalningstjänst. För att säkerställa att utbetalningarna kommer till rätt konto, oavsett bank, 

ska anmälan göras till Swedbank eller Sparbankerna. Det tar ca en vecka innan uppgifterna 

finns i bankens register. Banken läser personnumret från lönefilen och utbetalar till anslutet 

bankkonto.  

  

Finns inget konto anslutet till personnumret skapas en utbetalningsavi, som skickas till den 

adress som är inlagd i lönesystemet. Därför är det viktigt att ringa till Feriepraktiken och 

uppdatera till rätt adress.   

  

Swedbank kan lösa in avin till konto i valfri bank. Giltig ID krävs.   

På utbetalningskortet kan anges vilket konto man i fortsättningen vill ha pengarna insatta på. 

Avin kan också inlösas i vissa affärer och andra sparbanker enligt information på avin.  

  

Personer med utländsk bakgrund måste ha ett svenskt personnummer eller så kallat 

samordningsnummer, för att lön ska kunna betalas ut. d.v.s. det måste innehålla 10 siffror.   

  

Tjänstgöringsrapport  

 Lämna din påskrivna tjänstgöringsrapport till din handledare på arbetsplatsen direkt efter 

avslutad praktik så skickar arbetsplatsen in den till Feriepraktiken.  

  

Om ditt arbete går över ett månadsskifte så ska du ändå fylla i allt på en enda rapport, alltså 

endast en tjänstgöringsrapport för hela perioden. Din lön betalas ut den 27:e i månaden.  

Lönen är 70 kr/tim. Semesterersättning är inkluderat.   

Du kan maximalt få betalt för 90 tim/3 veckor. Vid obekväm arbetstid dvs. efter klockan 

19.00 på vardagar samt arbete på lör/sön och helgdagar (midsommarafton) utbetalas 

Ob-tillägg för maximalt 35 timmar, med 7 kr/tim.  

  

Viktigt!  

• Glöm inte att anmäla ett konto på Swedbank. Om du är under 16 år behöver du fylla i 

Swedbankblanketten och gå med den tillsammans med målsman/ anhörig till ett 

Swedbankkontor för att få in lönen på ett konto. 

Om du har konto i annan bank så ordnar Swedbank med överföring av lönen.  

Har du fyllt 16 år kan du gå in själv på banken om du har godkänd legitimation. Gör 

detta gärna i god tid, helst innan du börjar din feriepraktik.  

• Anmäl om skattebefrielse på ”Mina sidor” när du tackar Ja till platsen, om du inte 

kommer att tjäna mer än 22 208 under 2023. På grund av skatteverkets nya regler 

(AGI) kan du inte få tillbaka prel. skatt som är inbetald till Skatteverket förrän den 

slutgiltiga inkomstdeklarationen för 2023 är gjord.  
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