
Processer och gränssnitt Serviceöverenskommelse redovisningstjänster

Process: Kundreskontra

Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

Registrera ordrar och fakturor

2.1 Masterdata-hantering Agresso Registrera/ändra kunduppgifter i Agresso 

utifrån underlag, inkluderar registrering i 

korrekt kundgrupp 

Redovisningstjänster:

* Registrera/ändra kunduppgifter på uppdrag av förvaltningen enligt attesterat 

underlag för sällananvändare. Skall i första hand lösas inom förvaltningen.

Förvaltning: 

*Ansvar för registrering/ändring ligger hos förvaltningen (handläggare)

X X

2.2 Fakturahantering Agresso Registrera manuella fakturor i Agresso i 

enlighet med attesterade underlag

Redovisningstjänster:

* Registrerar kundfakturor på uppdrag av förvaltningen enligt attesterat 

underlag för sällananvändare. Skall i första hand lösas inom förvaltningen.

Förvaltning:

*Ansvarar för registrering av manuella fakturor i Agresso 

X X

2.3 Fakturahantering Agresso Registrera kreditfakturor i enlighet med 

attesterade underlag

Redovisningstjänster:

* Registrerar kreditfakturor på uppdrag av förvaltningen enligt attesterat 

underlag för sällananvändare. Skall i första hand lösas inom förvaltningen.

Förvaltning:

*Ansvarar för att registrera kreditfakturor i enlighet med attesterade underlag 

X X

Ansvarig för utförande 

av aktivitet



Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

2.4 Fakturahantering Agresso Registrera utbetalningar (negativ 

försäljningsorder) i enlighet med underlag

Redovisningstjänster:

*Registrerar utbetalning av handkassor (förskott, utlägg etc)

(se förtydligande flik Redovisning & bokslut, under Handkassor).

*Stödjer förvaltningens medarbetare i utbetalningsfrågor.

*Vid fel återkopplar RT om möjligt direkt till källan.

Förvaltning:

*Ansvarar för rätt och attesterat underlag.

*Ansvaret för att ta bort privata utlägg ligger på förvaltningen (privata utlägg får 

inte heller ske via handkassor).

Övrigt

*Aktiviteten avser tex utbetalning till elever för matersättning vid prao, 

handkassor, ersättning vid förlust/skada, omfattar inte utbetalning till juridiska 

personer.

X

2.5 Fakturahantering Agresso Registrera HAB-ersättningar som negativ 

försäljningsorder

Förvaltning: 

*Ansvaret för att registrera HAB-ersättningar  ligger hos förvaltningen

X

Kontroll och körning av ordrar, fakturor och betalningsförslag

2.7 Fakturahantering Agresso Avvikelsehantering vid filinläsning och 

förnyad inläsning från gårdagens körning. 

Kontroll av fakturaunderlag och 

försäljningsorder i Agresso.

Redovisningstjänster:

*Utför arbetsuppgiften

*Poster med fel i konteringen skickas till kontaktpersoner med krav att ge svar 

samma dag, och att felet rättas vid källan av förvaltningen.

Förvaltning:

*Åtgärdar felaktig kontering vid källan 

X X

2.14 Utbetalnings-

hantering

Agresso Kontrollera utbetalningar via rapport och 

hantera utbetalningar som inte gått igenom.

Redovisningstjänster:

*Utför arbetsuppgiften

*Kontaktar ansvarig administratör/handläggare på förvaltningen för att få 

korrekta betalningsuppgifter utifrån signal från ekonomienheten kundreskontra 

om att betalning inte kunnat utföras p g a felaktiga betalningsuppgifter. 

*Ändrade uppgifter läggs sedan in på kunden för ny utbetalning.

Förvaltning:

*Ansvarar för att tillhandahålla korrekta betalningsuppgifter vid förfrågan från 

Redovisningstjänster.

X



Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

2.15 Fakturahantering Agresso Kontrollera filer/buntar (ordrar) från 

verksamhetssystem (Treserva, ProCapita, 

Speedadmin) samt stäm av totalbelopp

Redovisningstjänster:

*Utför arbetsuppgiften

*Poster med fel i konteringen skickas till kontaktpersoner med krav att ge svar 

samma dag, och att felet rättas vid källan av förvaltningen.

Förvaltning:

*Tillhandahåller tillräckligt underlag avseende ansvar (kostnadsställe).

*Åtgärdar felaktig kontering vid källan 

X

Påminnelse - och kravhantering

2.17 Påminnelse- och 

kravhantering

Agresso Parkera tvistiga kundfordringar för inkasso 

och påminnelser

Redovisningstjänster:

*Redovisningstjänster parkerar tvistiga kundfordringar på uppdrag av 

förvaltning utifrån attesterat underlag.

Förvaltning:

*Ärende avseende tvistiga kundfordringar ska skapas utifrån gällande 

delegationsordning. 

*Förvaltningen ansvarar för att lösa tvisten med kunden.

X

2.18 Påminnelse- och 

kravhantering

Agresso Ge betalningsanstånd/ flytta fram 

förfallodatum samt bedöma om ränta ska 

utgå

Redovisningstjänster: 

*Kan flytta fram förfallodatum en månad (godkännande krävs ej av chef) utifrån 

uppdrag från förvaltningen.

*Vid längre framflyttad förfallodatum så krävs godkännande av chef. 

*Kan  ge anstånd en månad utifrån uppdrag från förvaltningen. 

Förvaltning:

*Kan flytta fram förfallodatum en månad (godkännande krävs ej av chef)

*Kan ge anstånd en månad. 

Övrigt:

*Enligt riktlinjer från Göteborgs stad ska dröjsmålsränta utgå vid anstånd, ej 

framflyttat förfallodatum.

X X

2.19 Påminnelse- och 

kravhantering

VismaCollector Kontakt med Visma ang kravhanteringen Redovisningstjänster:

*Kontaktperson skall finnas på Redovisningstjänster (Behörighet i Visma kan 

även finnas lokalt.)

Förvaltning:

*Fattar beslut om att avstå krav.

X



Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

Köra kundförluster

2.23 Kundförluster Agresso Ta emot underlag för konkurser och dödsbon 

och markera detta i kundreskontran

Redovisningstjänster:

*Redovisningstjänster tar emot underlag från Förvaltningen

*Gör nedskrivning i Agresso

Förvaltningen:

*Visma skickar underlag till Förvaltningen (dödsboanmälan, bouppteckning, 

avslut).

*Blankett för Nedskrivning/Konstaterad kundförlust ska fyllas i och attesteras 

och underlag ska bifogas  och sändas in till Redovisningstjänster för nedskrivning 

i Agresso. 

*Observera attest enl delegationsbestämmelser.

X

2.26 Kundförluster Agresso Avvikelsehantering efter körning av befarade 

kundförluster

Redovisningstjänster:

*Utför arbetsuppgiften

*Poster med fel i konteringen hamnar på felkonto 9999.

*RT informerar kontaktperson/er i Förvaltningen om felaktigheter.

*Utför omföring med bokföringsorder.

Förvaltning:

*Tillhandahåller tillräckligt underlag avseende ansvar (kostnadsställe).

X



Process IT-system/ databas Aktivitet Beskrivning RT FV

Administration i Agresso (kundresk)

2.28 Masterdata-hantering Agresso Lägga upp, ändra och underhålla artiklar Redovisningstjänster:

*Lägger upp, ändrar och underhåller artiklar.

*Vid behov beställer Redovisningstjänster nya artikelgrupper av CVS Agresso.

Förvaltning: 

*Skickar ärende till support intraservice (skriv Redovisningstjänster - kund  i 

ämnesraden).

X

2.29 Behörighets-

administration

Serviceportalen/Agres

so

Beställa behörigheter (beställning till CVS) 

och avsluta behörigheter, löpande 

uppföljning av behörigheter

Redovisningstjänster:

*Beställer behörigheter i Agresso via Serviceportalen.

*Redovisningstjänsters enhetschef attesterar.

Förvaltning: 

*Skickar in blankett via support intraservice (skriv Redovisningstjänster - kund  i 

ämnesraden).

*Beställningen ska ha passerat via attestansvarig chefsbrevlåda (dokumenterat 

via mail korrenspondens).

*Ansvarar för att nya Agresso-användare går utbildning innan behörighet läggs 

upp.

*I rutinen ingår också att  meddela  avslut av behörighet. 

X

Support kundreskontra

2.32 Telefonsupport Telefoniagent Hantera telefonsamtal via supporten Redovisningstjänster:

*Hanterar telefonsamtal

Förvaltning:

*Privatpersoner ska inte ringa direkt och ställa frågor som verksamheten ska 

svara på.

*Frågor kopplat till lön ska förvaltningen svara på. 

X

Utbildning i kundfakturering


