
Processer och gränssnitt Serviceöverenskommelse redovisningstjänster

Process: Leverantörsreskontra

Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

Administration i Proceedo & Nekksus

1.1 Behörighets-

administration

Proceedo Lägga upp ny användare samt referens i 

Proceedo

(inklusive underhåll både händelsestyrt och 

periodiskt samt avslut av behörigheter)

Redovisningstjänster:

*Lägger upp ny användare samt referens i Proceedo på beställning av 

förvaltning. 

*Underhåll av behörigheter, referenser mm - både händelsestyrt och periodiskt.

*Avslut av behörigheter.

Förvaltning:

*Beställer upplägg av ny användare samt referens i Proceedo genom att skicka 

ärende till support intraservice (skriv Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden).

*Vid beställning ska blankett (beställning av behörigheter i Proceedo) skickas in 

till support intraservice (skriv Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden).

*Beställningen ska ha passerat via attestansvarig chefsbrevlåda (dokumenterat 

via mail korrenspondans) 

*Kontering vid beställning skall ingå.

*Ansvarar för utbildning i Proceedo. 

X

1.2 Behörighets-

administration

Nekksus Registrering av attestanter i NEKKSUS Redovisningstjänster:

*Registrering av Proceedo attest (beslutsattest) sker i Nekksus och hanteras av 

Redovisningstjänster som samtidigt säkerställer att behörighet i Proceedo finns. 

Förvaltning:

*Behörighet till Nekksus läggs upp av förvaltning. 

X

1.3 Behörighets-

administration

Nekksus/ Proceedo Avsluta användare i Proceedo Redovisningstjänster:

*Vid avslut av användare i Proceedo kontrollerar Redovisningstjänster 

beroenden i Proceedo och säkerställer att ev. överföring av behörigheter på 

annan person är gjorda. På blanketten måste framgå vem som eventuellt 

övertar tex. attesträtt, referens, abonnemang.

*Vid flytt av attesträtt där det finns ohanterade fakturor ansvarar 

Redovisningstjänster för flytt av dessa till ny attestant.  

* Förslag på avslut av ej aktiva användare. 

Förvaltning:

*Blankett skickas in av förvaltning via inköpssamordnare till support intraservice 

(skriv Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden). På blanketten måste framgå 

vem som eventuellt övertar tex. attesträtt, referens, abonnemang.

*Ansvarar för att avsluta behörighet i Nekksus.

X

Ansvarig för utförande 



Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

1.4 Behörighets-

administration

Proceedo Registrera  delegeringar  - kontrollattest Redovisningstjänster:

*Registrerar delegeringar för kontrollattest.

Förvaltning:

*Skickar in ifylld och attesterad (undertecknad) delegeringsblankett till support 

intraservice (skriv Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden).

*Ansvarar för att attestant som undertecknar delegeringsblankett är behörig 

(attestant ska vara person med det ekonomiska ansvaret)

X

1.5 Behörighets-

administration

Proceedo Registrera delegeringar - beslutsattest Redovisningstjänster:

*Registrerar delegeringar - beslutsattest.

Förvaltning:

*Skickar in ifylld och attesterad blankett till support intraservice (skriv 

Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden).

*Blankett skickas i god tid (utifrån överenskommen tidplan inför 

semesterperioder och förlängning vid årsslut, samt övriga fall gärna 2 veckor i 

förväg)

*Ansvarar för att delegering av beslutsattest ges till annan behörig person 

utifrån förvaltningens delegationsordning. 

X

1.6 Registervård Proceedo Lägga upp abonnemang i Proceedo samt 

löpande uppdatering av abonnemang

Redovisningstjänster:

* Hanterar upplägg av abonnemang.

* Hanterar uppdatering av abonnemang. 

Arbetsuppgift utförs både utifrån initiativ från redovisningstjänster och utifrån 

beställning av uppdatering eller ändring av abonnemang som är inskickad i ett 

ärende.

Förvaltning: 

*Fattar beslut om vilka kostnader/leverantörer som skall hanteras via 

abonnemangsflödet. 

*Inkommer med förändringar i verksamheten som påverkar 

abonnemangsflödet, ex.möbler som flyttas från en verksamhet till annan, 

verksamhet som upphör. 

*Hyresekonom inkommer med uppdaterad hyreskostnadsfil från 

Lokalförvaltning för inläsning. 

X

1.7 Registervård Excelmall (Proceedo) Initiera en ny eller ändrad sambandskontroll Förvaltning:

*Har ansvar för sambandskontroller. 

*Skapar ärende till CVS Proceedo, via support intraservice, som lägger in 

sambandskontrollen i Proceedo.

X



Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

Genomgång och kontroll av befintliga abonnemang

1.8 Intern kontroll Proceedo Genomgång och kontroll av befintliga 

abonnemang

Redovisningstjänster: 

*Registrera abonnemang och förlänger befintliga abonnemang enligt anvisning i 

partnerbeslut.

* Uppdaterar abonnemangslistor gällande hyreskostnad från Lokalförvaltning 

enligt inskickat ärende från hyresekonom. 

Förvaltning:

*Utför kontrollattest och beslutsattest av abonnemangsfakturan för att bekräfta 

förlängning. 

*Granskning ska innefatta kontering, rätt kontrollattestant och beslutsattestant.

X X

Support leverantörsreskontra

1.9 ServiceNow ServiceNow Hantera ärenden i ServiceNow Redovisningstjänster:

*Hanterar ärenden.

Förvaltning:

*Interna förvaltningsfrågor på förvaltningen hanteras internt på förvaltningen 

(tex. frågor om ordermatchning).

X

1.10 Telefonsupport Telefoniagent Hantera telefonsamtal via supporten Redovisningstjänster:

* Hanterar telefonsamtal

X

1.11 Användarstöd Proceedo Stöd i konteringsfrågor Redovisningstjänster:

*Redovisningstjänster fungerar i första hand som support mot kontaktpersoner 

hos förvaltningarna.

Förvaltning:

*Huvudansvaret för användarstöd ligger hos förvaltningen.

X X

1.12 Hantering 

leverantörsfaktura 

(inkl kontering)

Proceedo Makulera fakturor Redovisningstjänster:

*Utför makulering av fakturor efter inskickat ärende via support intraservice. 

*Makulering av faktura kan enbart göras då kreditfaktura ej erhålls. 

*Kommun- och förvaltningsinterna fakturor får aldrig makuleras. 

Förvaltning:

*Huvudregel är att kreditfaktura begärs och matchas mot debetfaktura (för att 

detta ska fungera krävs att debetfaktura läggs under utredning).

*Makulering ska endast ske i undantagsfall. 

*Begäran om makulering skickas från verksamheten till support intraservice 

(skriv Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden) efter att verksamheten har gjort 

överenskommelse med leverantör om makulering. Det ska framgå av 

kommentar i Proceedo vem hos leverantör man haft kontakt med och när. 

X

1.13 Övrigt Blankett (Styrande 

dokument)

Upprätta skanningunderlag. 

Avser utbetalningsuppdrag.  

Förvaltning:

*Avser utbetalningsuppdrag.  

*Ansvarar för att ta fram ifylld blankett Faktura/leverantörsutbetalning för 

skanning för vidare hantering i Proceedo (tex för utbetalning till friskolor).  

*Ifylld blankett skickas till intraservice Ekonomienheten. 

X
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Hantera ofullständiga fakturor

1.14 Hantering av 

leverantörsfakturor 

med ankomststatus

Proceedo Faktura med "granskare ej angiven" Redovisningstjänster:

*Skickar faktura till rätt mottagare utifrån information som framgår av fakturan.

*Kontakt med leverantör vid fakturor som saknar referens helt eller där angiven 

referens inte finns.

*Kontakt med leverantör vid fakturor som avser annan förvaltning/bolag eller 

privat aktör.

*För fakturor som saknar referens elller är otydliga vart de ska (även efter 

utredning), kontaktas kontaktperson på förvaltningen vid undantag. Ex. avser 

fakturan leasingfråga- leasingsamordnare, Tele2faktura- telefonsamordnare

*För att kunna söka fram rätt granskare krävs dokumenterat vilka 

administratörer och chefer som finns i respektive kundenhet.

Förvaltning:

*Ansvarar för uppdaterade kontaktlistor.

*Kontakt med leverantör i de fall där en faktura ska bestridas på grund av att 

fakturan är ställd felaktigt till en enhet inom förvaltningen.

*Ska säkerställa att faktura kommer rätt nästa gång, avseende både 

referenser/mottagarkod och GLN-kod.

X

1.15 Hantering av 

leverantörsfakturor 

med ankomststatus

Proceedo Faktura med "fakturainformation måste 

kontrolleras"

Redovisningstjänster:

*Utreder vad orsaken är och vidtar de åtgärder som krävs.

Förvaltning:

*Om fakturan i övrigt ej är korrekt och skall bestridas ansvarar förvaltningen för 

detta. 

X
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Påminnelsehantering & inkasso

1.18 Utbetalningsfrågor Proceedo Kontakta leverantör vid 

betalningspåminnelse 

Redovisningstjänster:

*I samband med betalningspåminnelse, eller om fakturan inte finns i Proceedo 

då är Redovisningstjänster ansvarig för att begära en fakturakopia.

Förvaltning:

*Om leverantören skickar betalningspåminnelse till förvaltningen då är det 

förvaltningens ansvar att kontrollera och begära fakturakopia.

X

1.19 Utbetalningsfrågor Proceedo/ Agresso Hantering av påminnelseavgift Redovisningstjänster:

*När påminnelseavgift ska betalas skickar Redovisningstjänster faktura för 

inskanning och anger kontering.

Förvaltning:

*De påminnelsefakturor som ska bestridas ansvarar förvaltningen för att 

bestrida.

X

1.21 Utbetalningsfrågor Proceedo/ Agresso Betalning av kronofogdeärenden Redovisningstjänster:

*Om betalning skall ske ansvarar Redovisningstjänster att en eventuell betalning 

skall effektueras. 

*Skickar delgivningen kompletterad med fakturakopia och eventuella underlag 

till kontaktperson på förvaltningen. 

Förvaltning:

*Delgivningen ska diarieföras hos förvaltning, undertecknas av firmatecknare 

samt skyndsamt returneras tillbaka till Kronofogdemyndigheten. 

X
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Hantera utlandsfakturor och utlandsbetalningar

1.23 Hantering 

leverantörsfaktura 

(inkl kontering)

Skanning Hantera utlandsfakturor, samt 

utlandsutbetalningar via bank.

Redovisningstjänster:

*Ringar in följande uppgifter på leverantörsfakturan: Leverantörens namn, 

adress, VAT-nummer, IBAN-nummer, SWIFT/BIC-kod, valuta samt anger 

momskod på fakturan och skickar vidare till Intraservice Ekonomienheten för 

inskanning.

*Utför utbetalningar via bank i förekommande fall

Förvaltning:

*Ansvarar för att följande uppgifter finns med på fakturan:

Leverantörens namn, adress, referens, VAT-nummer, IBAN-nummer, SWIFT/BIC-

kod, valuta. Skickas sedan vidare till support intraservice (skriv 

Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden).

*Faktura eller utlandsbetalning (t ex privata arvodister) som måste betalas via 

bank ska vara konterad och attesterad och innehålla ovanstående 

fakturauppgifter innan den skickas till support intraservice (skriv 

Redovisningstjänster - lev  i ämnesraden).

X

Avtal

1.24 Hantering avtal Proceedo Utreda oklarheter i avtal Förvaltning:

*Ansvarar för att driva utredningen vid oklarheter i avtal 

Övrigt:

*Redovisningstjänster ger stöd vid behov.

X

Övrigt

1.25 Utlämnande av allmän 

handling

Agresso/ Proceedo Utlämnande av allmän handling Redovisningstjänster:

*Om begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till 

Redovisningstjänster ska denne kontakta berörd förvaltning och förmedla 

begäran.

*Bistår med att förmedla kontakt och vid behov utföra sådant förarbete som 

förenklar hanteringen för förvaltningen. 

Förvaltning:

*Vid begäran om utlämnande av allmän handling som tillhör förvaltningen 

ansvarar förvaltningen för prövningen om handlingen ska lämnas ut

*Beslutar om utlämnande av handlingen och verkställer utlämnandet.

Övrigt:

*Hänvisning till styrdokument "Göteborgs Stads rutin för hantering av begäran 

om utlämnande av allmän handling" (på intranätet under Hela staden).

X

1.26 Excellista (ex) Kontaktlista för exempelvis Treserva, Aivo, 

lev.fakturor, ProCapita, Speedadmin

Förvaltning:

*Ansvarar för uppdaterade kontaktlistor och skickar in till support intraservice 

(skriv Redovisningstjänster - lev i ämnesraden).

X


