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Utbetalningsuppdrag för inskanning i Winst 

 

 

Denna rutin gäller efter förvaltnings övergång till Agresso 

 

För inskanning i Winst för utbetalning till leverantör, där korrekt faktura från 

leverantör saknas, samt vid delbetalning av faktura används följande rutiner. 

Förvaltning skickar utbetalningsunderlag tillsammans med leverantörsuppgifter i 

pappersform med internpost till Intraservice för inskanning.  

 

Faktura / Leverantörsutbetalning där korrekt leverantörsfaktura saknas 

Leverantörsutbetalningar där korrekt leverantörsfaktura saknas kommer att skannas in 

i Winst och hanteras denna väg. Det är viktigt att korrekta leverantörsuppgifter och 

fakturauppgifter finns på utbetalningsunderlaget och därför skall blankett ” Faktura / 

Leverantörsutbetalning” användas som försättsblad.  

 

Blanketten skall fyllas i elektroniskt för att verifiering i samband med skanningen skall 

fungera så effektivt som möjligt. Blankett med bilagor skickas i pappersform till IS 

ekonomienhet. Vid enstaka och brådskande betalningar går det bra att istället skicka in 

uppdraget i elektronisk form som ett ärende till IS.  

 

Bilagor till blanketten skall vara i skanningbart skick vilket innebär att inga gem, 

häftklamrar eller tejp får förekomma på det som skall skannas – skicka istället med en 

kopia på underlag så att dessa bifogas i skanningbara A4 format. 

 

Blankett används endast till externa leverantörer. Utbetalningar till kunder och 

enskilda personer ex habersättning/handkassor görs via kundreskontran 

 

 

Delbetalning av faktura 

Vid behov av delbetalningar av fakturor skall förvaltningen i Winst makulera 

ursprungsfakturan samt skriva en kommentar om varför detta sker. Förvaltningen 

printar där efter ut den makulerade fakturan och bifogar till blanketten ” Delbetalning 

Faktura” i lika många ex som fakturan kommer att delbetalas med.  

 

Fakturanummer till en och samma leverantör måste vara unikt. Numrera därför 

fakturanummer med ursprungligt fakturanummer följt av a,b,c osv. 

 

Blanketten skall fyllas i elektroniskt för att verifiering i samband med skanningen skall 

fungera så effektivt som möjligt. Blankett med bilagor skickas i pappersform till IS 

ekonomienhet. Vid enstaka och brådskande hantering går det bra att istället skicka in 

uppdraget i elektronisk form som ett ärende till IS.  

 


