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Syftet med denna rutin 

Att reglera hanteringen av kontanter, Swish och kortbetalningar i de verksamheter 

inom förvaltningarna som har försäljning. 

Vem omfattas av rutinen 

Gäller för alla förvaltningar med verksamheter som hanterar kontanter, Swish och 

kortbetalningar och är kunder till redovisningstjänster på Intraservice. 

Stödjande dokument 

Blanketter inbetalningsredovisning (excelfil).  

Allmänt 

 

Denna rutin reglerar hantering av kontanta intäkter i verksamheterna. Rutinen 

omfattar mottagande, beräkning, sammanställning, redovisning och inlämning av 

kontanta medel. 

Intäkterna kan vara till exempel försäljning från verksamheten eller dagskassor 

från daglig verksamhet. 

För att undvika för mycket kontant hantering rekommenderas att kortterminal 

eller Swish används. 

Swish får dock inte användas till insamlingar, skolresor, utflykter och baler. 

 

Det ska finnas en utsedd kontaktperson för verksamheter med kontanthantering. 

Det finns avtal med värdetransportföretag om hämtning av kontanter som 

redovisningstjänster på Intraservice kan besvara frågor kring. 
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intäktsredovisning 
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Insättning och redovisning av kontanter ska ske enligt blanketten 

”Överenskommelse intäktsredovisning”, vilken upprättas i samråd med 

redovisningstjänster på Intraservice. Hänsyn tas till:  

 

• intäkternas storlek  

• hur förvaring av kontanter hanteras lokalt under mellantiden (se 

avsnittet ”Förvaring av kontanter”) 

 

Redovisning bör ske minst en gång i månaden för verksamheter som löpande har 

kontanta intäkter. För verksamheter som har mindre dagskassor eller sporadiska 

intäkter där kontanter förvaras på ett betryggande sätt, till exempel i kassaskåp, 

kan redovisningen ske efter anpassade rutiner. 

 

Rutinen ska vara dokumenterad och en kopia ska finnas på respektive verksamhet. 

Rutinen kan till exempel gälla när och/eller vid vilka belopp som redovisning ska 

ske. 

 

Kostnader får inte blandas med intäkter i intäktsredovisningen. Intäkt och kostnad 

ska alltid redovisas var för sig. 

 

OBS! Det är inte tillåtet att göra privata inköp via förvaltningen. Anställda får inte 

beställa varor eller tjänster som faktureras eller kontantbetalas av förvaltningen 

och sedan inbetalas av den anställde, exempelvis för att dra fördel av kommunens 

rabatter eller momsavdrag. 

 

Det är inte tillåtet att låna från kassan. Det är inte tillåtet att ta pengar ur kassan 

för att köpa in varor till verksamheten vilka sedan redovisas som kostnad.  

 

Det är attestantens åliggande att ansvara för att ovanstående inte sker.  

Blanketten Inbetalningsredovisning 

 

Fyll i blanketten i samband med inbetalning och skicka den tillsammans med 

kassaredovisningen skickas till redovisningstjänster på Intraservice med 

internpost. Blanketten är till för avstämning av inbetalt belopp. 

  

Blanketten ska innehålla: 

• datum    

• förvaltning 

• enhet/verksamhet 

• uppgiftslämnare med telefonnummer 

• redovisningsuppgifter enligt blanketten 

• eventuella anteckningar  

• konteringsuppgifter (konto, ansvar, verk, eventuella andra koder samt 

belopp) 

• kontering av moms, se avsnitt ”Moms vid försäljning” 

• attest av ansvarig chef  
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För enheter med kassaapparat 

 

Töm och kontrollera kassan dagligen. Två personer räknar den oberoende av 

varandra. För verksamhet med dagliga intäkter under 1 000 kr kan i undantagsfall 

en person räkna kassan.  

 

Ta ut ett kontrollkvitto/kassarapport vid daglig avläsning av kassaapparaten, 

kallas här för ”Z1-kvitto”. Detta kvitto summerar dagens intäkter och eventuella 

rättningar framgår. ”Z1-kvitton” är löpnumrerade.  

 

Häfta Z1-kvitton på ett A4-blad i nummerordning. Det är viktigt att löpnumret 

framgår och att nummerserien inte bryts. Om eventuella felslag i kassaapparaten 

rättas ska rättningen signeras på Z1-kvittot och felaktiga kvitton bifogas. Skriv 

”Felslag” samt notera datum och signatur på kvittot.  

 

Om det uppstår differens mellan Z1-kvittot och den räknade kassan ska denna 

differens redovisas och kommenteras på kassaredovisningen. 

 

Vid inlämning/tömning av kassan ska periodrapport, kallas här för ”Z2-kvitto”, 

bifogas. Beloppet på Z2-kvittot ska stämma överens med insatta pengar. 
 

Bilagor vid insättning av pengar: 

• attesterad inbetalningsredovisning 

• kassaredovisning med underliggande Z1- och Z2-kvitto 

• kontrollremsan från säkerhetspåse/depositionspåse  

• insättningskvitto 

• kvitton ”Dagsavslut” om kortterminal används 
 

Samtliga handlingar skickas till redovisningstjänster på Intraservice med 

internpost.  
 

Kortbetalning 

Instruktioner angående hantering av kortterminal får verksamheten i samband 

med tecknande av avtal. Kortköpskvitto ska förvaras i tio år varav arton månader 

lätt tillgängligt. Ange förvaringsställe om kortköpskvitton inte bifogas. Köpet ska 

slås in i kassaapparaten. 
 

Swishbetalning 

Instruktioner angående hantering av Swish får verksamheten i samband med 

tecknande av avtal. Kunden ska ange vad betalningen avser i meddelandefältet. 

 

Den som tar emot betalningen kontrollerar att betalningen är genomförd på 

kundens telefon. Bilden på telefonen ska ”röra sig” för att betalningen ska vara 
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genomförd. Köpet ska slås in i kassaapparaten och kunden ska erbjudas 

kassakvitto. 
 

Kassamanual och dokumentation 

Manual till kassaapparaten samt dokumentation av programmering ska finnas 

tillgänglig vid kassaapparaten på försäljningsstället. 

All programmering av kassaapparaten ska dokumenteras på en speciell blankett 

(loggbok) vid till exempel prisändring av varor, nya artiklar eller varugrupper.  Av 

blanketten ska framgå datum, vad förändringen avser samt vem som har gjort 

ändringen.  

 

För enheter utan kassaapparat 

 

Verksamheter som inte har kassaapparat kan använda sig av förnumrerade 

kvittensblock/reversalblock. Dessa införskaffar verksamheten. Blocken ska ha 

obrutna nummerserier. Makulerade kvitton ska sparas i blocket och vara signerade 

av den som har utfört makuleringen. 

 

Varje kvitto finns i tre exemplar: ett lämnas till den person som har betalat in 

pengar, ett bifogas Inbetalningsredovisningen och ett sparas av verksamheten. 
 

I undantagsfall kan annat underlag för redovisningen komma ifråga till exempel 

blankett ”Kassaredovisning”. Detta sker i så fall efter överenskommelse med 

redovisningstjänster på Intraservice. 

 

Kortbetalning 

Instruktioner angående hantering av kortterminal får verksamheten i samband 

med tecknande av avtal. Kortköpskvitto ska förvaras i tio år varav arton månader 

lätt tillgängligt. Ange förvaringsställe om kortköpskvitton inte bifogas. Notera 

dagens kortbetalningar på kassaredovisningen.  
 

Swishbetalning 

Instruktioner angående hantering av Swish får verksamheten i samband med 

tecknande av avtal. Kunden ska ange vad betalningen avser i meddelandefältet. 

 

Den som tar emot betalningen kontrollerar att betalningen är genomförd på 

kundens telefon. Bilden på telefonen ska ”röra sig” för att betalningen ska vara 

genomförd. Kunden ska erbjudas kvitto från numrerat kvittoblock. Notera dagens 

swishbetalning på kassaredovisningen.  
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Förvaring av kontanter 

Mottagna kontanter ska under dagtid hållas under uppsikt. Förvaring övrig tid, 

mellan insättningar, ska ske på betryggande sätt. Det innebär att pengarna ska vara 

inlåsta i kassaskåp om så är möjligt och att så få personer som möjligt har tillgång 

till koder eller nycklar. 

 

 

Kassabrist 

 

Om verksamheten upptäcker en kassabrist ska omedelbar utredning ske. Upprätta 

en dokumentation av ärendet om kassabristen finns kvar efter utredning. Skicka 

denna efter påskrift av enhetschef till redovisningstjänster på Intraservice. 

Eventuell polisanmälan får övervägas från fall till fall. Var vaksam på färgade och 

ogiltiga sedlar, banken ersätter inte dessa. 

 

 

 

Moms vid försäljning 

 

Kommunen är skyldig att debitera utgående moms vid skattepliktig försäljning av 

varor och tjänster. Hit räknas exempelvis materialförsäljning, men även 

försäljning från caféverksamhet och lunchservering. 

 

Skattesatser för moms är för närvarande:  

 

• 25 % generell skattesats som ska användas om inte lagen specifikt 

anger annan skattesats. Konteras konto 2611 (25 % pålägg motsvarar 

20 % av priset inkl. skatt).  

 

• 12 % för livsmedel, mat och dryck som förtärs på restaurang, bar och 

café eller liknande. Konteras konto 2621 (12 % pålägg motsvarar 

10,71 % av priset inkl. skatt).  

 

• 6 % för böcker, tidskrifter, kultur. Konteras konto 2631 (6 % pålägg 

motsvarar 5,66 % av priset inkl. skatt) 

 

Kommunintern omsättning (d v s omsättning mellan och inom nämnder) omfattas 

ej av momsreglerna. 

 

 
Exempel på hur momsen räknas fram och bokförs på enheten: 

 

Fritidsgården har haft en spelning med liveband och tagit ut en entréavgift och 

sålt varor i kaféet till en summa av 2 830 kr. Av Z-kvittot framgår det att 2 100 

kronor har varit entréavgifter och 730 kronor övriga varor.  

 

Entréavgifter, 2 100 kr * 5,66% = 118,86 kr moms, att kontera 1 981,14 kr 

Försäljning, 730 kr * 10,71% = 78,18 kr moms, att kontera 651,82 kr 


