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Sambandskontroll 
 

Sambandskontroller styr beroendet mellan konteringsdimensionerna och 

det kan bara läggas upp mellan två dimensioner. Sambandskontroller kan 

styra vad som måste, får eller inte får anges. Kan exempelvis styra att ett 

visst ansvar kräver ett specifikt verk.  

Dimensionsdefinitioner 

F2 – Projekt 

F3 – Spec 

F4 – AktAO 

F5 – Objekt 

F6 – Verk 

F9 – Momskod 

H1 – Ansvar 

OBS! Dimensionerna kan skilja sig mellan stadens bolag och förvaltningar. 

Om en sambandskontroll är inlagd kan du se det när du konterar en 

beställning/faktura genom att det är en röd ruta kring koddelen, om du 

håller muspekaren över det röda fältet får du fram vad 

sambandskontrollen gäller.  

 

 

Att tänka på 

Innan nya sambandskontroller ska läggas upp är det bra att kontrollera 

vilka sambandskontroller er organisation redan har. Detta är viktigt för att 
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inte ha sambandskontroller som motsäger varandra, eftersom då kommer 

sambandskontrollerna inte fungera som tänkt.  

Du tar ut en rapport på era sambandskontroller i rapportgeneratorn i 

Proceedo. Du väljer datakälla: Sambandskontroller per organisation. I 

rapporten kan du se vilka sambandskontroller som ni redan har upplagda. 

 

Nedan är exempel på hur fyra olika sambandskontrollerna kan se ut. 

 

• Rad 1, när du anger konto 3000-3999 kräver det att du måste ange 

verk.  

• Rad 2, när anger konto 4521 kräver det att du måste ange ett verk 

som börjar med H, O eller P. 

• Rad 3, När konto 4512 anges förbjuder det att verk S221 eller S222 

används. 

• Rad 4, När konto 5450 anges begränsar det till att ett projekt i 

intervallet 100-200 anges. Fältet för projekt kan lämnas tomt. 

 

Förklaring hur blankett ska fyllas i 

För att beställa nya sambandskontroller eller borttag av en befintlig ska ni 

fylla i en Excelfil som ni hittar på Ekonomi i Staden, välj Ekonomisystem 

och systemförvaltning och därefter Proceedo klicka på rubriken blanketter.  

Nedan är en förklaring i hur blanketten fylls i.  

 

Kolumn B och C – här fyller ni i den styrande dimensionen. Om ni har 

angett ansvar/H1 i B kolumnen ska det i kolumn C vara B/Nxxx_Ansvar. 
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Kolumn D och E – från och till, här fyller ni i vilka värden i den styrande 

dimensionen som sambandskontrollen ska gälla. I exemplet har de angett 

från verk 690000 till verk 690099. 

Kolumn F – villkor, här är det antingen förbjuder, begränsar eller kräver. 

Beroende på vad man vill att utfallet i sambandskontrollen ska bli.  

Kolumn G och H – här fyller ni i den dimension som blir styrd i 

sambandskontrollen. Om ni har angett verk i G kolumnen ska det i kolumn 

H vara B/Nxxx_verk. 

Kolumn I – uppfyller, här kan man ange ett eller flera värden. Genom att 

ange en stjärna (*) betyder det att man måste fylla i något i denna 

dimension i konteringen, men styr inte vad man fyller i. Kan exempelvis 

ange att det gäller inom ett intervall genom att skriva ett bindestreck (-) 

eller ange med semikolon (;) om man vill ha värden som inte är i följd. 

OBS! Anger man ett intervall så måste det första värdet vara ”ett riktigt 

värde” dvs måste finnas upplagt i Proceedo. 

När detta är ifyllt ska blanketten mejlas som ett ärende till: 

support.intraservice@intraservice.goteborg.se med rubriken "Proceedo - 

sambandskontroller".  
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