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Ändrad utbetalning av lön eftersom vi byter bank 
Du som anställd inom Västerås stad kommer från och med oktober att få din lön 
utbetald via Swedbank Lön. Detta gäller också de som är uppdragstagare. 
 
Alla anställda måste nu göra detta själva: Du måste ansluta ditt konto som du vill att 
lönen ska betalas ut till. Det gör du på www.swedbank.se/kontoregister. Du 
legitimerar dig med hjälp av din e-legitimation. Du kan göra detta när som helst från 
och med nu. Det påverkar inte din nuvarande löneutbetalning utan blir aktivt först 
vid löneutbetalningen i oktober. 
 
Har du en kontoanslutning i Swedbanks kontoregister sedan tidigare? 
Då behöver du inte göra en anslutning.  
 
Lönen blir utbetald på det datum Västerås stad har för utbetalningar av lön oavsett 
vilken bank du har. Kontot kontrolleras och kontoanslutningen blir aktiv inom två 
dagar från det att du registrerar din kontoanslutning. 
 
Om du har ett utländskt konto måste du registrera dig på ett Swedbank- eller 
Sparbankskontor.  
 
Upplever du något problem med att ansluta dig på webben kan du komma in på ett 
Swedbank- eller Sparbankskontor och få hjälp med att bli ansluten. 
 
 

Elektronisk lönespecifikation 
Du som är anställd eller uppdragstagare i Västerås stad kommer från och med 
löneutbetalningen i oktober 2020 att få ditt lönebesked elektroniskt via Swedbank. 
Det får du via en särskild webbplats: www.swedbank.se/edokument. Det gäller 
oavsett vilken bank du får din lön utbetald till. För att se ditt e-lönebesked behöver 
du en e-legitimation. Mer information om detta hittar du på ovanstående 
webbadress.  
 
Om du får din lön utbetald till ett konto i Swedbank/Sparbankerna eller Nordea så 
kan du välja att få ditt e-lönebesked till internetbanken. Du anmäler i så fall detta 
via en länk i din internetbank. Anmälan ska göras före den 15:e i månaden för att  
e-lönebeskedet ska börja fungera samma månad.  
 
Om du har problem med att ta emot din e-lönespecifikation (om din fråga är av 
teknisk karaktär så att säga) så ska du kontakta banken. Om frågorna rör innehållet i 
lönespecifikationen så ska du kontakta din löneadministratör. 
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