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Stämmer personnummer mellan LU-kontot
och Primula kommer uppdraget i Att göra,
för att att godkänna identiteten,
syns i Lucat 20 dagar före fr o m

Stämmer inte personnummer mellan LU-
kontot och Primula kommer uppdraget i
Att göra, för att bekräfta identiteten

Personen har ett LU-konto med uppdrag på
annan enhet eller som student

- om anställningen inte är klar i Primula

- om anställning inte ska finnas i Primula

Lägg till manuellt uppdrag
Ny placering/anställning
i befintligt LU-konto
(väntar 4 månader på anställningen i Primula)

Lägg till lämpligt manuellt uppdrag
i befintligt LU-konto

Om anställning via Primula
- kontrollera om identiteten finns att
bekräfta i Att göra.
- kontakta personalsamordnaren för
kontroll av status för anställning,
syns i Lucat 20 dagar före fr o m

Om ingen anställning via Primula
- skapa personalkonto med rätt uppdrag
och underkategori

Personen kommer att få svenskt personnummer
Lägg till ett manuellt uppdrag Ny placering/anställning (4-månaderskonto) i detta LU-
konto 1,  i väntan på att anställningen blir klar i Primula, kontot ger:
- anställd-e-post
- anställdanvändarnamn – lösenord via Passport
- kan inte logga in i Primula
- lägg inte till detta uppdrag för personer som inte kommer att ansöka om svenskt personnummer (då
skapas e-post utan siffor i detta konto sedan får personen e-post med siffor i LU-konto 2)

När anställning blir klar i Primula (oftast doktorander)

- med samordningsnummer, blir LU-konto 2 om identiteten
bekräftas i Att göra: BEKRÄFTA INTE NU, avvakta svenskt
personnummer.

- med svenskt personnummer: kontakta Ladok för rättning av
interimspersonnummer, därefter bekräftas identiteten i Lucat.

Personen kommer INTE att få svenskt personnummer (t ex danska
doktorander)
Anställningen i Primula kommer till Lucat i Att göra - Bekräfta identiteten i
Lucat, blir LU-konto 2, kontot ger:
- anställd-e-post
- anställdanvändarnamn
- den anställde kan logga in i Primula
- används för inloggning i anställd relaterade tjänster

Om doktorandanställningen inte är klar i
Primula när personen börjar jobba.

Skapa personalkonto Ny anställd, manuellt,
då skapas LU-konto 2 med x i personnumret.

När anställningen är klar i Primula, med
samordningsnummer, ska identiteten
bekräftas i Att göra – ska kopplas ihop med
kontot som innehåller X i personnumret.

Personen kommer att ha två
LU-konton med OLIKA
personnummer – och så måste
det vara!!!
- använda LU-konto 1 för
studentrelaterade ärenden/
inloggningar
- använd LU-konto 2 för
ärenden/inloggningar
relaterade till anställningen

Personen får svenskt personnummer
När personen får svenskt personnummer kontaktas SSC (via Portalen) för
rättning i Primula.
När samordningsnumret i Primula ändras till svenskt personnummer
uppdateras LU-kontot med automatik till det svenska personnumret.

Om anställningen inte är klar i Primula
men LU-konto behövs ändå:
- skapa personalkonto Ny anställd, manuellt,
(väntar 4 månader på anställningen i Primula)


