
SIBWebb – Vår internetbank

SIBWebb är internetbanken för dig som arbetar med ekonomi på myndighet, affärsverk  
eller statligt bolag. SIBWebb erbjuder två typer av tjänster: informationsstöd med olika  
rapporter och e-tjänster. För att få tillgång till alla e-tjänster måste du använda BankID eller 
e-legitimation och vara ansluten till statens interna autogiro.

        Statens internbank

Rapporter 
Du kan med hjälp av olika rapporter få information 
om din myndighets anslag, lån och placeringar. Föl-
jande rapporter kan du ta fram i SIBWebb:

•  Anslagsuppgifter
•  Engagemangsöversikt
•  Fakturor och avier
•  Kontoutdrag
•  Kontoinformation
•  Kreditramar
•  Likviditetsdiagram
•  Marknadsvärdering
•  Ränteuppgifter
•  Räkna upplupen ränta
•  Valutaterminer
• Räkna ut ränta på anslag som återförs

E-tjänster
Du kan registrera och bevaka ansökan om lån och  
placeringar. Du kan också göra omföringar mellan 
egna konton i systemet och inbetalningar från ett 
räntekonto till Statens centralkonto i Riksbanken 
(SCR).

•  Göra uttag från avistakonto
•  Göra omföringar mellan egna konton
•  Göra inbetalningar till SCR
•  Göra korrigeringsbetalningar
•  Registrera låneansökan
•  Registrera placeringsansökan
•  Göra överföring till andra myndigheters  

räntekonton

Inloggning med BankID eller e-legitimation
För att kunna använda alla e-tjänster ska du använ-
da BankID eller e-legitimation och vara ansluten till 
statens interna autogiro.

E-tjänsterna innebär att du själv utför registreringar 
i systemet. Därför har identitetskontrollen kring 
dessa transaktioner skärpts. I SIBWebb kan du 
logga in med BankID eller e-legitimation.  
E-legitimationen ska vara utfärdadad av Nordea 
eller Telia. Tag kontakt med er ramavtalsbank eller 
Telia för att skaffa BankID eller e-legitimation. På 
riksgalden.se/myndigheter kan du läsa hur du med 
BankID eller e-legitimation ansluter dig till  
SIBWebb.

Statens interna autogiro
Genom det interna autogirot kan räntor, avgifter och 
anslag bokas direkt mot myndighetens räntekonto 
i stället för att överföras som faktiska betalningar 
i banksystemet. På så sätt slipper din myndighet 
betalningsavgifter och får dessutom alltid beloppen 
bokförda på rätt period. Vi rekommenderar varje 
myndighet med räntekonto att skaffa ett internt 
autogiro. På riksgalden.se/myndigheter finns en 
anmälningsblankett till det interna autogirot.  
Autogirot är kostnadsfritt.

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


