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Instruktion för beställning av 
kortterminal och kortinlösen 

Syftet med denna instruktion 

Att beskriva hur de verksamheter som önskar använda kortterminal ska 

genomföra beställning av kortterminal och kortinlösen. 

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 

 

Beställning av kortterminal och kortinlösen 

 

För att kunna ta emot betalningar med kort behöver verksamheten två avtal. Ett 

för kortterminalen med kortterminalleverantör och ett med banken (Swedbank) 

för inlösen av korttransaktionerna, kortinlösenavtal.  

 

För kortterminal finns inget ramavtal. Förvaltningen får själv upphandla 

leverantör. Terminalen måste vara godkänd av banken (Swedbank). Terminalen 

går att hyra eller köpa. 

Val av kortterminal beror på dels vilken kassaapparat som används och dels 

vilken kortinlösare som avtal tecknas med. 

OBS! Kortinlösenavgift ska ej ingå i avtalet. 
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För kortinlösen finns ramavtal med tre leverantörer i Proceedo (Elavon, Nets och 

Swedbank). Beställ hos den leverantör som har lägst totalkostnad på den 

betalväxel som måste stödjas av aktuell kortterminal inom aktuellt delområde. 

 

Exempel: Om en beställare har en terminal som stödjer flera olika betalväxlar 

inom aktuellt/aktuella delområde, så ska avropet ske hos den leverantör 

(kortinlösare) som kan stödja efterfrågad betalväxel till lägsta totalkostnad.  

 

Beställningsformulär finns att hämta i Proceedo. 

 

 

För att Swedbank ska kunna lägga upp ett nytt redovisningsnummer inom 

Göteborgs kommuns kortinlösenavtal behöver ett filialavtal vara ifyllt.  

Referens på insättningen på förvaltningens konto kommer att vara 

redovisningsnumret.   

 

 

När verksamheten bestämt vilken kortterminal samt kortinlösare som ska 

användas görs följande: 

 

• Fyll i filialavtalet för kortinlösen (ett per försäljningsställe) 

• Firmatecknare på förvaltningen undertecknar både kortinlösen- och 

kortterminalavtalen.  

• Skicka originalavtalet för filial/kortinlösen till finansenheten på 

stadsledningskontoret samt kopia till redovisningstjänster på Intraservice 

• Avtal för kortterminal 

- Skicka originalavtalet för Integrerad kortterminal direkt till 

leverantör. Förvaltningen sparar en kopia. Skicka även en kopia till 

finansenheten på stadsledningskontoret. Finansenheten skickar vidare till 

banken som lägger upp redovisningsnummer.  

- Skicka originalavtalet för Ej integrerad kortterminal till 

finansenheten på stadsledningskontoret. Finansenheten skickar vidare till 

banken som lägger upp redovisningsnummer. Banken skickar därefter 

vidare originalet till leverantören. Förvaltningen sparar en kopia. 

 

 
Kostnader 

Det är olika kostnader för olika leverantörer av kortinlösen. Se aktuella priser i 

avtalen. 

 

 


