
Några ord från leverantören 

Instruktioner för den som tidigare har använt Valter och nu går över till Provisum stf 

 

Dina konton och inmatningar som du har registrerat för 2022 kommer att föras över och 

finnas i nya e tjänsten. Däremot så är ju datamodellen helt annorlunda. Innan i Valter så 

räknades ju inget saldo fram automatiskt och nu i Provisum stf så kopplas att inkomster och 

utgifter till ett konto där aktuellt saldo visas så att du som ställföreträdare hela tiden kan 

säkerställa att din årsräkning är i balans.  

 

När du loggar in kommer du första gången hamna under dina kontaktuppgifter där du kan 

fylla i mail och telefonnummer. Sedan om du sköta din redovisning så går du på startsidan 

och väljer vilken huvudman du vill arbeta med 

 

 

 

När du valt huvudman kommer huvudmannens vyer att finnas till vänster. Där väljer du 

räkningar 

 

 



Du kommer när du kommer in på sidan ombes att ange disponibelt konto. Om du inte tidigare 

har använt Valter så går du in som manualen anger och lägger till en tillgång i form av 

disponibelt konto under sammanställning. Om du har använt Valter och behöver göra om 

dina konton gör du även det under sammanställning. Börja med fliken Konton som förvaltas 

av ställföreträdaren 

 

Om det står något i stil med räkningskonto, personkonto eller annat under tillgångstypen så är 

detta övermigrerad data. Denna måste struktureras om för nya e tjänsten för att märka ut ett 

disponibelt konto och sparkonto.  

 

Du gör detta genom att markera raden för kontot och trycka på pennan.  

Då öppnar sig en redigerings vy ovan raden av konton 

Du väljer typ av konton i rullisten som är markerad. För det disponibla kontot så ser vyn lite 

märklig ut. Vi har en åtgärd på gång för detta men för att ange disponibelt konto klicka först 

sparkonto genom att fälla ner rullisten och spara genom att trycka på ändra 



 

 

Där efter kan du ändra till disponibelt konto och sedan trycka ändra. Då har du strukturerat 

upp ditt disponibla konto. Du behöver också kontroller och eventuellt uppdatera det ingående 

värdet som är värdet för periodens start dvs 1/1 eller när du påbörjade ditt uppdrag. Utgående 

värde är saldot på kontot som du hade efter din senaste transaktion. Fortsätt på samma sätt för 

sparkonton. Sedan kommer de inkomster och utgifter samt överföringar som du registrerar att 

uppdatera saldot på det disponibla kontot och sparkontot så att du alltid kan stämma av detta. 

 

Du ser det i historiken under där du registrerar löpande transaktioner ex men även i 

sammanställningen. 



 

 

Om du skulle råka ha andra konton här ex fondkonton eller huvudmannens eget konto så 

behöver dessa läggas in korrekt under respektive flik. Ni kan inte flytta tillgångar mellan 

flikarna. Konton som förvaltas av stf är gamla likvida medel, fliken konton förvaltas av annan 

är helt ny och ska nu innehålla huvudmannens konto samt Ica och Copp kort som vissa 

tidigare registrerat under icke likvida medel. Fastigheter och värdepapper är det som tidigare 

kallades för icke likvida medel.  

 

Om du behöver flytta ett fondkonto eller liknande från kontofliken tycker jag det enklaste är 

att ställa sig på den fliken där kontot syns, i det här fallet konton som förvaltas av 

ställföreträdaren och sedan registrera en ny tillgång.  



 

Då kan du kopiera kontonummer och liknande från vyn under så underlättar det till arbete. 

När du registrerat tillgången korrekt kan du radera den gamla felaktigt överförda.  

 

Tanken nu är att ni inte ska behöva tänka på vad det är för typ av tillgång i 

redovisningshänseende utan ni registrerar tillgången och systemet lägger in denna rätt.  

 

Du kan radera konton genom att klicka på papperskorgen. Observera att för konton oavsett 

om de är överförda från gamla e tjänsten eller inte som har konton kopplade till så sig står de 

som borttagna med raderas inte, detta för att ni inte ska gå miste om era inmatningar. 

 

Differensen ska stämma när du hr gjort de här ändringarna. Gör den inte det så börja med att 

säkerställa att dina ingående värden överensstämmer med periodens start och dina utgående 

värden med det som finns på kontona. Gå därefter igenom vilka konton som redovisas på 

respektive flik så att de likvida medlen är de som räknas in som ingående och utgående 

värden i balansen. Övriga icke likvida medel och liknande ska ligga under fonder fastigheter 

eller förvaltas av annan.  

Gå sedan igenom dina transaktioner och se så att du inte har med framtida transaktioner och 

att du inte missat någon inmatning. Skulle du ha missat en tidigare inmatning så registrerar du 

denna och då måste du redigera det utgående saldot för det kontot då den skillnad som skett 

redan räknats in i saldot och registreras igen. Kom ihåg att det är bara nu i början som det är 

så här struligt. Tanken är sedan att systemet ska förenkla för dig att fullgöra ditt uppdrag.  

 



Kom också ihåg att för räkningen för 2022 så ingår den gamla redogörelsen med de gamla 

frågorna och denna redogörelse har inte någon dagbok. Får du däremot ett nytt uppdrag under 

de här sista månaderna så kommer en ny redogörelse skapas upp där du har dagbok och för 

era uppdrag för 2023 så kan ni använda dagboken.  

 

Tänk också på att nya e tjänsten är så mycket mer än bara de löpande räkenskaperna och att 

lämna in räkningar. Ni har ni möjlighet att följa era huvudmäns ärenden hos 

överförmyndarnämnden på ett helt annat sätt, kunna se vad ni historiskt har skickat in samt 

ansökan om tillstånd för olika saker. Det underlättar också för överförmyndarna/nämnderna 

att handlingar inkommer digitalt och att kompletteringar kan ske digitalt. Detta kommer leda 

till ett snabbare och säkrare flöde i informationen mellan er.  

 

Har ni synpunkter och önskemål, tveka inte att höra av er.  

 

Resursen genom Anna-Karin Wistrand.  


