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Kundservice 060-18 75 03 
kundservice@spv.se 
www.spv.se 

* = obligatoriska fält 

 

Skicka blanketten till: 

SPV 

It drift och teknik 

851 90 Sundsvall 

 

Information om beställning av behörighet till SPV:s självbetjäningstjänster  

När du beställer behörighet till SPV:s självbetjäningstjänster accepterar du samtidigt de allmänna villkor  
som gäller för tillgång till SPV:s självbetjäningstjänster. Villkoren finns tillgängliga på spv.se. 

Om du söker behörighet till flera arbetsgivare ska du specificera dem på nästa sida och skicka med den.  
(anges alltid vid varje beställning av ny självbetjäningstjänst). 

Vi bekräftar beställningen till den behöriga arbetsgivarföreträdaren. 
 

1. Personuppgifter om användaren 
Förnamn och efternamn* 

      
Personnummer (åååå-mm-dd-nnnn) * 

      
E-postadress * 

      
Arbetsgivare * 

      

2. Arbetsgivare som behörigheten gäller för   Fler arbetsgivare är ifyllda på nästa sida 

Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

3. Beställning av ny behörighet (fyll inte i befintlig behörighet) 

 

Lägg till ny behörighet för användaren till 

 Rapport direkt              Filöverföring                 Visa anställning                Fakturaspecifikationer 

4. Ta bort behörighet 
Ta bort användarens behörighet till 

 Rapport direkt              Filöverföring                   Visa anställning                Fakturaspecifikationer 

5. Underskrift  
Beställningen godkänns av behörig arbetsgivarföreträdare: generaldirektör, personalchef, ekonomichef, administrativ chef eller motsvarande. 

Underskrift * 

 
Ort och datum* 

      
E-postadress * 

      
Namnförtydligande * 

      
Telefonnummer * 

      
Titel * 

      
Personnummer (åååå-mm-dd-nnnn) * 

      

Fylls i av SPV 

  

Myndighetskod   

[Fylls i av SPV 

Myndighetens IntrID  

[Fylls i av SPV] 

mailto:kundservice@spv.se
http://www.spv.se/


 
 

 
  

  
  

 

2 

  

  
  

 
 

 

2. Beställning eller borttag av behörighet gäller även för följande arbetsgivare 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 
Arbetsgivare * 

      
Adress till arbetsgivaren * 

      
E-postadress till arbetsgivaren * 

      
Telefon till arbetsgivaren * 

      

 

 


	Förnamn och efternamn: 
	Personnummer ååååmmddnnnn: 
	Epostadress: 
	Arbetsgivare: 
	Fler arbetsgivare är ifyllda på nästa sida: Off
	Arbetsgivare_2: 
	Adress till arbetsgivaren: 
	Epostadress till arbetsgivaren: 
	Telefon till arbetsgivaren: 
	Rapport direkt: Off
	Filöverföring: Off
	Visa anställning: Off
	Fakturaspecifikationer: Off
	Rapport direkt_2: Off
	Filöverföring_2: Off
	Visa anställning_2: Off
	Fakturaspecifikationer_2: Off
	Ort och datum: 
	Epostadress_2: 
	Namnförtydligande: 
	Telefonnummer: 
	Titel: 
	Personnummer ååååmmddnnnn_2: 
	Arbetsgivare_3: 
	Adress till arbetsgivaren_2: 
	Epostadress till arbetsgivaren_2: 
	Telefon till arbetsgivaren_2: 
	Arbetsgivare_4: 
	Adress till arbetsgivaren_3: 
	Epostadress till arbetsgivaren_3: 
	Telefon till arbetsgivaren_3: 
	Arbetsgivare_5: 
	Adress till arbetsgivaren_4: 
	Epostadress till arbetsgivaren_4: 
	Telefon till arbetsgivaren_4: 
	Arbetsgivare_6: 
	Adress till arbetsgivaren_5: 
	Epostadress till arbetsgivaren_5: 
	Telefon till arbetsgivaren_5: 
	Arbetsgivare_7: 
	Adress till arbetsgivaren_6: 
	Epostadress till arbetsgivaren_6: 
	Telefon till arbetsgivaren_6: 
	Arbetsgivare_8: 
	Adress till arbetsgivaren_7: 
	Epostadress till arbetsgivaren_7: 
	Telefon till arbetsgivaren_7: 
	Arbetsgivare_9: 
	Adress till arbetsgivaren_8: 
	Epostadress till arbetsgivaren_8: 
	Telefon till arbetsgivaren_8: 
	Arbetsgivare_10: 
	Adress till arbetsgivaren_9: 
	Epostadress till arbetsgivaren_9: 
	Telefon till arbetsgivaren_9: 


