
Frågor och svar om sommarjobb 

1. Vad tjänar jag? 

50 kronor i timmen för årskurs 9, plus 12 % semesterersättning 
70 kronor i timmen för gymnasieungdomar, plus 12 % semesterersättning 

2. När får jag lön? 

Efter avslutad period ska du omgående skicka eller lämna in din tjänstgöringsrapport till:  

Boxholms kommun 
Lönekontoret  Besöksadress: Storgatan 20, Boxholm 
Box 79  
590 10 Boxholm 

Tjänstgöringsrapporten ska vara korrekt ifylld även med fullständigt personnummer, namn, adress, telefonnummer 
och ska vara underskriven av din handledare och dig som arbetstagare.  

 

Utbetalningstillfällen är 11 juli, 27 juli, 29 juli, 10 augusti, 26 augusti och 31 augusti  
 

3. Hur får jag lönen? 

Boxholms kommun använder sig av Swedbank som löneutbetalande bank. Detta innebär att du inte ska lämna ditt 
bankkontonummer till lönekontoret.  

Om du inte redan har anmält ditt konto för löneutbetalning måste du göra det via Swedbanks hemsida: 

https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg/  eller kontakta din bank.  

 
Anmäler du inget konto till Swedbank eller ordnar en överföring till ditt konto på annan bank får du en utbetalningsavi 
med posten. Detta kan ta några dagar. Utbetalning till någon annans konto än ditt eget görs ej.  

4. Får jag ett lönebesked? 

I Boxholm kommun är elektroniska lönebesked standard. Om du har e-legitimation eller mobilt bankid kan du ta fram ditt 
lönebesked genom att logga in här: www.swedbank.se/edokument.  
Lönebesked kan också tas fram via din internetbank. Kontakta din bank.  

5. Har jag rätt till sjukersättning? 

Är du sjuk är det viktigt att du själv kontaktar din arbetsplats och meddelar det!  
Nej, någon sjukersättning utgår inte.  

6. Måste jag betala skatt på min lön? 

All lön är skattepliktig, men om du kommer att tjäna mindre än 20 431 kr under 2022 behöver du inte betala någon skatt. 
Ligger din inkomst därunder räcker det med att du fyller i ett intyg som du lämnar till Lönekontoret och ingenting behöver 
lämnas till Skatteverket. Intyget finns att ladda ner på www.skatteverket.se, sök efter SKV 434 Intyg för utbetalning av 
lön utan skatteavdrag. 

Om du räknar med att tjäna mer än 20 431 kronor i år så bör du ansöka om skattejämkning, för att betala mindre skatt 
än om du hade t ex arbetat heltid. Du kan ansöka om jämkning på webben på www.skatteverket.se/jamkning. 

7. Är jag försäkrad under mitt sommarjobb? 

Ja, av Boxholms kommun 

8. Vart vänder jag mig om jag har fler frågor? 

Lönekontoret tel. 0142-89562, 0142-89506 
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