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Till dig som är ny uppdragstagare i Jönköpings 

kommun 

 

Registrera ditt lönekonto 

Jönköpings kommun har SEB som utbetalande bank. Som ny uppdragstagare i 

kommunen ska du därför själv anmäla det konto du vill ha din ersättning insatt på  

till SEB. Om du inte registrerar ett konto kommer du istället få din utbetalning 

genom en avi. 

För att registrera ditt kontonummer hos SEB gör du följande:  

Steg 1: Det första du måste göra är att registrera dig som ny användare hos SEB 

på: www.seb.se/loneservice  

(Observera att du på sidan ska klicka på: "Anmäl dig här". Du ska alltså inte 

börja med att logga in, detta gäller även dig som är ansluten till SEB idag). 

Steg 2: När du klickat på "Anmäl dig här" kommer du till sidan för registrering. 

Där ska du fylla i personnummer, e-postadress och kundnummer (Jönköpings 

kommuns kundnummer är 6800). E-postadressen du fyller i är den som du vill ska 

vara kopplad till inloggningen. Kontrollera dina uppgifter noga innan du skickar in. 

Steg 3: Du får därefter en bekräftelse av registreringen skickad till den e-postadress 

du angav (bekräftelsen kan hamna i skräpkorgen så kolla även där). Först nu kan 

du logga in på SEB (www.seb.se/loneservice) eller direkt på sidan under "logga 

in". För att legitimera dig loggar du in med bank-ID.  

Saknar du bank-ID kan du kontakta Löneservice på: 

Tfn: 036-102900 

E-post: loneservice@jonkoping.se 

Steg 4: När du nu loggat in på SEB för första gången hamnar du direkt på en sida 

där du ska fylla i kontakt- och kontouppgifter. Men du kan också gå till "Min 

Profil", vidare till rubriken "Kontouppgifter" och därefter klicka på "Lägg till 

kontouppgift" för att lägga till eller ändra dina uppgifter. Glöm ej att trycka på 

spara när du fyllt i dina uppgifter, eller trycka på uppdatera om du gjort ändringar. 

Lönespecifikation 

På sidan www.seb.se/loneservice hittar du också din lönespecifikation under 

rubriken med samma namn.  
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