
SITS – Samordnat IT-stöd för statliga betalningar

SITS är ett statistik- och analysverktyg för dig som arbetar med cash management och  
betalningar på en statlig myndighet. I SITS är det också möjligt att göra brådskande  
större betalningar.
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Betalningsregister
I SITS betalningsregister finns information om din 
myndighets betalningar, konton och kontostruktur 
i ramavtalsbankerna och andra banker. Varje dag 
uppdateras SITS med information om betalningar 
som är gjorda i ramavtalsbankerna eller direkt via 
Statens centralkonto i Riksbanken (SCR). Informa-
tion om betalningsflödena finns i SITS dagen efter 
betalningsdagen. Informationen presenteras summe-
rad på respektive konto i kronor eller andra valutor. 
Betalningar mellan statliga myndigheter redovisas 
separat. Riksgälden uppdaterar kontinuerligt myn-
digheternas kontostock i SITS efter uppgifter från 
ramavtalsbankerna.

Kostnadsuppföljning
Du kan enkelt följa upp din myndighets kostnader 
för betaltjänster. I SITS finns aktuell statistik om 
antal betalningar och volymer för bankernas olika 
tjänster. Dessutom finns priser på alla banktjänster 
inlagda. Informationen uppdateras månadsvis i 
SITS. Det finns också möjlighet att jämföra din myn-
dighets kostnader med andra myndigheters.

Vad kan du göra i SITS?
I SITS kan du söka efter konton och kontostruktur 
samt betalningar på myndighetens konton.

Rapporter

•  Produktstatistik – visar bland annat information 
om volymer och kostnader.

•  Nyckeltal – visar bland annat information om din 
myndighets kostnader för olika banktjänster.

Betalningsförmedling
I SITS betalningsförmedling görs direktbetalningar 
för myndigheter som har behov av att göra större 
och brådskande betalningar via SCR. Tjänsten är 
ett alternativ till bankbetalningar och kan användas 
när din myndighet behöver göra enstaka stora 
betalningar ( > 1 Mkr). En förutsättning för att göra 
direktbetalningar i SITS är att du signerar betalningen 
med  e-legitimation, läs mer om e-legitimation på 
informationsbladet ”E-legitimation”.

Tjänster

•   Direktbetalningar – gör betalningen direkt i SITS. 
För att skapa en säker hantering av betalningarna 
kräver tjänsten e-legitimation. 

•  Sökfunktion – myndighetens direktbetalningar

Rapporter

•  Kontoutdrag över myndighetens direktbetalningar

Ansökan 
Ansökningsblankett till SITS finns på www.riks-
galden.se under Myndigheter/Logga in/SITS/Bli 
användare

Kontakt
Har du frågor kontakta Statens internbank:
Telefon: 08-613 45 80
E-post: statensinternbank@riksgalden.se 
Webbadress: www.riksgalden.se


