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Guide ”hur gör jag” enligt Processer och gränssnitt? 

 

 

• 1.13 Upprätta skanningsunderlag 
Blankett Faktura/Leverantörsutbetalning finns att hämta på 
Redovisningstjänsters sida. Samtliga fält med en röd stjärna är 
obligatoriska och fylls i av förvaltningen. 
Fakturanummer/betalningsreferens fältet fylls i av 
Redovisningstjänster. LevID Agresso hittar ni i äldre fakturor i 
Proceedo eller i Agresso. Saknas LevID ska adressuppgifter fyllas i, 
dessa uppgifter används när ny leverantör ska registreras. Blanketten 
tillsammans med eventuella bilagor mejlas till support Intraservice 
ange ämne Redovisningstjänster Lev eller skicka med internpost, 
ange på internkuvert:  
Intraservice 
Redovisningstjänster Lev 
Förvaltningsprefix 
 

 

• 1.14 Faktura med status ”granskare ej angiven” 
Leverantörsfakturor med information kopplad till förvaltningen såsom 
fakturaadress och referens/mottagarkod som inte ska betalas bestrids 
av förvaltningen. Avser fakturan förvaltningen, men informationen är 
felaktig eller behöver uppdateras ska förvaltningen kontakta 
leverantören för att säkerställa att fakturan kommer fullständig nästa 
gång avseende referens/mottagarkod eller GLN-kod. 

 

 

• 1.15 Faktura med ”fakturainformation måste kontrolleras” 
Se punkt 1.14. 
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• 1.17 Makulera fakturor 
Huvudregel är att kreditfaktura begärs och matchas mot debitfaktura, 
viktigt att debitfaktura läggs under utredning tills kreditnota inkommer. 
Redovisningstjänster utför makulering av fakturor då kreditfaktura ej 
erhålls eller vid dubbelfaktura. Beställning av makulering ska inkomma 
via support Intraservice ange ämne Redovisningstjänster Lev. 
Beställaren ska ange i fakturan namn- och kontaktuppgifter till 
kontaktpersonen hos leverantören. 
 

• 1.18 Kontakta leverantör vid betalningspåminnelse 
Om en påminnelse kommer till förvaltningen ska förvaltningen 
kontrollera fakturans status i Proceedo och hantera fakturan 
skyndsamt.  
Om fakturan inte finns i Proceedo och det saknas fakturakopia ska 
förvaltningen kontakta leverantören för att få en fakturakopia. 
Beställning av skanning för fakturakopia och påminnelse kan mejlas 
till support Intraservice ange ämne Redovisningstjänster Lev. 
Förvaltningen ska kontrollera att rätt fakturaadress och mottagarkod 
finns på fakturan, samt ange snabbt förfallodatum. Fakturakopia kan 
även sändas vi internpost enligt ovan instruktioner med en signatur. 
Skriv ”gäller som original” om det står kopia på fakturan. 
 

• 1.19 Hantering av påminnelseavgift 
Se punkt 1.14 
 

• 1.26 Kontaktlista ex. Treserva, Aivo, Levfakturor, Procapita, 
Speedadmin 
Kontaktlista för chefer, administratör och referens/mottagarkod ska 
finnas på förvaltningens intranät. Förvaltningen ansvarar för 
uppdatering av t.ex. ny eller ändring av mottagarkod, ny eller ändrad 
administratör/chef, nytt ansvar etc.   

 


