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Bilagor: 
Inga bilagor 

Instruktion för beställning av 
Swish 

Syftet med denna instruktion 

Att beskriva hur de verksamheter som önskar använda Swish ska genomföra 

beställning av Swish. 

Vem omfattas av instruktionen 

Gäller för alla verksamheter inom förvaltningarna som är kunder till 

redovisningstjänster på Intraservice. 

Koppling till andra styrande dokument 

Rutin för redovisning av kontanter och intäktsredovisning 

 

 

Allmänt 
 

Swish ska endast användas till verksamhetsrelaterad försäljning och får till 

exempel inte användas till insamlingar, skolresor, utflykter, baler. Se mer 

information i ”Rutin för redovisning av kontanter och intäktsredovisning”. 

 

Enligt gällande ramavtal med Swedbank är priset 1,20 kr per transaktion. 
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Beställning av Swish 
 

Verksamheten meddelar redovisningstjänster på Intraservice att de önskar nytt 

swishnummer genom att fylla i blanketten nedan. 

 

Fält som måste fyllas i är: 

 

• Namn i dagligt tal: Det vill säga det namn som visas när betalaren gör en 

swishbetalning till er. Det är viktigt att namnet tydligt visar vad det är för 

verksamhet och att det överensstämmer med namnet på kassakvittot.  

• Ansvar /verkkod: Vilken enhet (dvs ansvar) intäkten ska sättas in på  

• Har verksamheten kassaapparat och går den att programmera med 

Swish  
 

 

 

Beställning av Swish Företag  

Förvaltning:  

 
Organisationsnummer:  

212000-1355 

 

☐ Nytt nummer ☐ Avslut av nummer ☐ Byte av namn 

Namn i  dagl igt ta l:  

 

 
Ansvar och verkkod: 

 

 
Finns kassaapparat (ja/nej):  

 

Kassaapparat programmerbar för  swish (ja/nej ) 

 

*) Kontonummer för  anslutn ing t i l l  Swish -nummer:  
 

 
*) Kontonummer för  tömning /deb iter ing avgif ter:  

 

Datum:  

 
Underskrift enhetschef: 

 

 

*) anges av redovisningstjänster 
 
 
 

Enhetschef mailar blanketten till support.intraservice@intraservice.goteborg.se 

Ange i ämnes raden: redovisningstjänster – kund, Swish 

Underskrift firmatecknare/Namnförtydligande:

.............................................................................................

/Namnförtydligande:

mailto:support.intraservice@intraservice.goteborg.se

