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Tidrapportering för feriearbetare
De flesta feriearbetande ungdomar har sen tidigare ett användar-ID i kommunen
(t ex Anna Andersson AA1234, det du använde/använder för att logga in i skoldatorerna).
Tillsammans med AnvID och ditt lösenord kan du logga in i lönesystemet under din anställningsperiod.
Har du glömt ditt AnvID eller lösenord, kontakta IT-supporten för hjälp
0660-88 710.
Du ska själv rapportera din arbetstid i ”Personec P Självservice”. Innan du kan rapportera
din arbetstid via mobilen måste du aktivera lösenordet via en dator. Är du elev i
Örnsköldsviks gymnasium så är ditt lösenord redan aktivt.
Rapportera in din arbetade tid varje dag! Om du inte rapporterat din arbetstid på din sista
arbetsdag kan det bli problem att få lönen i tid. Lönen betalas ut den 27:e i nästkommande
månad.
Om du inte kommer tjäna mer än 20 008kr under 2020 behöver du inte betala skatt.
Blankett för detta har du fått tidigare.
OBS! finns ingen skattejämkningsblankett inskickat till Löneenheten dras full skatt.
Skatten återbetalas inte förrän 2021 av Skatteverket.
För instruktioner och manualer, se bilagor eller kontakta Lönesupport 88 775.
Med vänlig hälsning
Åsa Dahlqvist
Lönechef, Löneenheten

Information från IT-Enheten
Du som arbetar inom Örnsköldsviks kommun har tilldelats ett användarkonto. Med detta användarkonto har du möjlighet att logga in i ornskoldsvik.se och få tillgång till personal- och lönesystemet.
Viktigt!
I och med att du loggar in på vårt nät så accepterar och godkänner du nedanstående punkter:
- du är personligen ansvarig för din behörighet
- du registreras som användare i behörighetskontrollsystemet
- dina registreringar loggas i datorsystemet
- du får inte låna någon annan ditt användarnamn och lösenord
- du måste alltid logga ur/låsa terminalen när du lämnar den
- du får endast använda din behörighet i samband med ditt arbete
- du är skyldig att följa kommunens IT-säkerhetspolicy med tillhörande riktlinjer
- förvara ditt lösenord ej åtkomligt av någon annan

