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Förord  vikten av en väl genomtänkt arbetsgång 

Hyror faktureras alltid i förskott vilket ställer krav på en väl genomtänkt arbetsgång. 
Syftet med denna guide är att presentera en lämplig arbetsgång som du kan utgå från när 
du ska utforma och dokumentera din egen arbetsgång.  
 
Bland fastighetsförvaltande företag sker hyresfaktureringen normalt månadsvis eller 
kvartalsvis. Faktureringsperioderna kan därför skilja sig från betalningsperioderna. 
Bostäder betalas normalt månadsvis vilket ofta är fallet även för lokaler. Detta innebär att 
en hyresdebitering kan innehålla 3 betalningsreferenser (fakturanr). Varje betalnings-
referens anger vilken betalningsperiod som gäller för debiteringen.  
 
Under en så lång tidsperiod som en kvartalsdebitering avser, uppstår det ofta 
förändringar. En outhyrd lägenhet kan t.ex. hyras ut under den pågående perioden. 
 
Strifast rekommenderade arbetsgång tar hänsyn till detta och förenklar hanteringen utan 
onödiga krediteringar och omdebiteringar. 
 
Välkommen till  kom igång med hyresfaktureringen i Strifast. 
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Förstå faktureringsprocessen 

Från fakturaunderlag till bokföring 
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Förstå  faktureringsprocessen 

Strifast har en skräddarsydd faktureringsrutin som på ett optimalt sätt 
stödjer komplexiteten avseende förskottsfakturering. 
 
I många system skapas bokföring i och med att fakturautskriften görs 
vilket ger upphov till många onödiga krediteringar och omdebiteringar. 
 
I Strifast skapas bokföring först när du kör funktionen ”Överför till 
reskontran”.  
 
OBS! Detta synsätt är mycket viktigt att notera och ta till sig. 
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Förstå  faktureringsprocessen 

Skapa underlag - ett internt fakturaunderlag skapas. Baserat på underlaget 
kan du skriva ut kontrollistor samt titta på hur fakturainnehållet ser ut för 
enskilda fakturor. 
 
Fakturautskrift - fakturorna skrivs ut och skickas till hyresgästerna. 
 
Skapa betalningsuppdrag - ett betalningsuppdrag skapas och skickas till 
Bankgirocentralen. Detta görs varje månad även vid kvartalsavisering. 
 
Överför till reskontra - ett bokföringsunderlag skapas för att senare kunna 
exporteras till ditt redovisningsprogram. Detta görs varje månad även vid 
kvartalsavisering. 
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Förstå  faktureringsprocessen 

Inför skapa underlag bör du säkerställa att du gjort klart alla dina kompletteringar, 
ändringar och eventuella körningar som påverkar aviseringsperioden. När detta är 
klart kan du skapa underlaget. 
 
Inför fakturautskriften kontrolleras underlaget. Det kan t.ex. tillkommit en sen in-
/utflyttning som måste korrigeras. 
 
Enstaka hyresfakturor som behöver korrigeras återskapas i regel från objektsvyn 
via funktionen ”Visa hyresfakturor” eller ”Reglera sista in-/utflyttning”.  
 
Om flera hyresfakturor behöver korrigeras så görs detta i funktionen ”Återskapa 
underlag”. 
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Förstå  faktureringsprocessen 

FAKTURERINGSPROCESSEN 
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En hyresfaktura som är felaktig kan återskapas fram tills dess att den är överförd till 
reskontran. Hyresfakturan kan alltså återskapas även efter att den är utskriven. 
 
Det är lämpligt att dela upp överföringen till reskontran i två 
överföringstillfällen/körningar 
 Första överföringen sker tidigast den första arbetsdagen i månaden (ex. 1 april för 

april månads hyror). I denna körning undantas vakanta objekt vilket underlättar om 
inflyttning sker i tomma lägenheter under månaden. 

 Andra överföringen sker i slutet av månaden, när det troligen inte kommer ske 
några ytterligare förändringar.  

 
En överföring ska alltid föregås av att du kör en debiteringskontroll. När månaden 
slutligen avslutas bör du även köra en överföringskontroll. 
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Rekommenderad arbetsgång 

Tänkt att användas som underlag vid framställandet av en företagsanpassad beskrivning 
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Rekommenderad  arbetsgång 

Vid månadsavisering skapas underlag runt den 10:e varje 
månad. Den 10:e december skapas alltså underlag för januari. 
 
Vid kvartalsavisering skapas underlag 
 runt den 10:e december inför kvartal 1 
 runt den 10:e mars inför kvartal 2 
 runt den 10:e juni inför kvartal 3 
 runt den 10:e september inför kvartal 4 
 

SKAPA UNDERLAG 

Månad Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 
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Förstå  arbetsgången 

Inför fakturautskriften så måste underlaget granskas. Det 
kan t.ex. handla om en hyresändring som glömts bort eller 
en sent tillkommen in-/utflyttning som måste korrigeras. 
 
Till din hjälp för att kontrollera underlaget så har du bl.a. 
 Faktureringssammandrag - Detalj 
 Faktureringssammandrag - Fastighet 
 
 

 
 
 
 

KONTROLL AV UNDERLAG 
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Förstå  arbetsgången 

När underlaget har kontrollerats är det dags för utskrift. Detta brukar 
i regel ske mellan den 15:e och den 20:e. Den 15:e december sker 
alltså fakturautskriften för januari. 
 
Vid kvartalsavisering sker fakturautskrift 
 runt den 15:e december inför kvartal 1 
 runt den 15:e mars inför kvartal 2 
 runt den 15:e juni inför kvartal 3 
 runt den 15:e september inför kvartal 4 
 

FAKTURAUTSKRIFT 

Månad Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 
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Förstå  arbetsgången 

Betalningsuppdrag till autogirot skapas och skickas senast 
bankdagen före första betalningsdag i urvalet. 
 
Betalningsuppdraget skapas i regel en gång per månad även vid 
kvartalsavisering. 
 
Tips: Om du inte använder autogiro idag så rekommenderar vi 
att du tittar närmare på vilka fördelar som autogirot kan ge dig.  
 
 

SKAPA BETALNINGSUPPDRAG 

Månad Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 
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Förstå  arbetsgången 

Överföring till reskontra görs varje månad oavsett om du månads- eller 
kvartalsaviserar. Det är lämpligt att dela upp överföringen i två tillfällen/körningar 
 Första överföringen sker tidigast den första arbetsdagen i månaden (ex. 1 april 

för april månads hyror). I denna körning undantas vakanta objekt vilket 
underlättar om inflyttning sker i tomma lägenheter under månaden. 

 Andra överföringen sker i slutet av månaden, när det troligen inte kommer 
ske några ytterligare förändringar. Förslagsvis från den 25:e till den sista dagen 
i månaden. 
 

En överföring ska alltid föregås av att du kör en debiteringskontroll. När månaden 
slutligen avslutas bör du även köra en överföringskontroll. 
 
 

ÖVERFÖRING TILL RESKONTRAN 

Månad Dec Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jan 

Kvartal Q1 Q2 Q3 Q4 
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Funktionerna 

Översikt av funktionerna i hyresfaktureringen 
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Översikt av funktionerna i hyresfaktureringen 

I sidomenyn hittar du funktionscentralen för 
hyresfaktureringen. Där har du tillgång till de flesta av 
funktionerna som berör arbetet med dina hyresfakturor.  
 
Du kan bearbeta allt från enstaka fakturor till stora 
urval.  
 
Funktionen ”7. Skapa betalningsuppdrag autogiro” är 
ett tillval i Strifast. 
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Översikt av funktionerna i hyresfaktureringen 

Skapa underlag - används när underlaget för en ny period ska skapas. 
 
Återskapa underlag - används när delar av underlaget behöver återskapas p.g.a. 
ändringar som gjorts. 
 
Behandla underlag - används när förutsättningar för delar av underlaget 
behöver ändras. Det kan t.ex. handla om att byta blankettyp eller att sänka 
statusen för ett urval av hyresfakturor. 
 
Ta bort underlag - används när underlaget för en hel period ska tas bort.  
 
Tips: Ska endast enstaka fakturor tas bort görs detta via ”Behandla underlag”. 
 

HYRESFAKTURERING 
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Översikt av funktionerna i hyresfaktureringen 

Utskrift av faktureringssammandrag - listor med olika detaljeringsnivå 
som används vid uppföljning och kontroll. 
 
Fakturautskrift - används vid fakturautskrift för hela eller delar av 
underlaget. 
 
Skapa betalningsuppdrag autogiro - används när betalningsuppdrag till 
autogirot ska skapas. 
 
Överför till reskontra - används när det är dags att skapa 
bokföringsunderlag. 
 

HYRESFAKTURERING 
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Översikt av funktionerna i hyresfaktureringen 

Om hyresfakturor för ett enskilt kontrakt ska ändras görs detta 
bäst i Objektsvyn. 
 
På fliken Kontraktsgenerationer hittar du knapparna 
 Reglera sista in-/utflyttning 
 Simulera hyresfaktura 
 Visa hyresfakturor 
 

ENSTAKA FAKTUROR - OBJEKTSVYN 
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Översikt av funktionerna i hyresfaktureringen 

Reglera sista in-/utflyttning - används när en avflyttning påverkar en 
aviserad period. Funktionen återskapar de fakturor som påverkas för såväl 
den inflyttade som utflyttade kontraktsgenerationen. Du erbjuds även 
möjlighet att skriva ut de återskapade fakturorna. 
 
Simulera hyresfaktura - om det finns en faktura för den angivna perioden 
presenteras fakturan. Saknas det en faktura och kontraktet ska aviseras för 
perioden simuleras en faktura. Du kan med andra ord titta på 
framtida/preliminära fakturor utan att först behöva skapa underlaget. 
 
Visa hyresfakturor - presenterar kontraktsgenerationen fakturor. 
 
 
 

ENSTAKA FAKTUROR - OBJEKTSVYN 
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Tack för visat intresse  du har nu förhoppningsvis en grundläggande förståelse för faktureringsprocessen 

Behöver du mer ingående hjälp så rekommenderar vi varmt vår 
uppskattade webbutbildning.  
 
 Allt som behövs är en fast telefon, eller ett headset till datorn 

om flera uppkopplade datorer deltar. 
 Det är lämpligt att köra ca 1 - 2 timmar per utbildningspass. 
 Vi hanterar upp till 5 samtidiga deltagare som sitter vid sin 

egen dator och tar del av utbildning.  
 
Kunskap är färskvara, det man lärt sig men inte använt inom 1 
vecka glöms alltför lätt bort. 
 


