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Uppdaterat anläggningskapitel i ekonomihandboken samt ny 

anläggningsblankett att bifoga i PaletteArena 

Ekonomihandbokens kapitel 9 om anläggningstillgångar och inventarier har 

uppdaterats med bland annat bokföringsanvisningar, rapportinstruktioner och 

sökmallar. Dessutom finns en ny anläggningsblankett upplagd på 

medarbetarwebben under Stöd och service/Ekonomi/Blanketter. Bland annat har 

blankettens fält en tydligare koppling till anläggningsmodulens olika 

informationsfält samt informationen på inventeringsrapporterna.  

Om du har frågor och synpunkter, kontakta inv-reg@slu.se.  

Uppdaterad manual för Projekt och kontrakt 

Agressomanualens kapitel 8, Projekt och kontrakt är uppdaterat. Kapitlet beskriver 

hur man registrerar projekt och bokför kontraktsinformation i Agressos 

projektmodul. För att registrera kontrakt måste man ha utökad behörighet i 

Agresso. För att få utökad behörighet i Agresso krävs en särskild utbildning för 

registrering och bokföring av projekt, samt att man på institutionen har många 

kontrakt att registrera. Andra Agressoanvändare kan söka information i modulen.  

Agressomanualen hittar du via Medarbetarwebben / Stöd och service / Ekonomi / 

Ekonomisystemet Agresso 

Vid frågor kontakta kontrakt@slu.se  

mailto:inv-reg@slu.se
https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/
https://internt.slu.se/sv/stod-och-service/ekonomi/
mailto:kontrakt@slu.se
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Ny e-kurs för användare i PaletteArena 

Alla e-guider för fakturahantering har sammanställts i en e-kurs som heter ”Kurs 

för nya användare i PaletteArena”. När du som är rolladministratörer har lagt upp 

en ny användare i PaletteArena vill vi att du hänvisar till kursen. Under 30 minuter 

får man lära sig att redigera flöde, lägga till fritext, godkänna/inte godkänna en 

faktura, lägga en faktura på utredning, söka efter sina fakturor, m.m., m.m. Kursen 

finns på samma plats där PaletteArenas övriga e-guider finns, i en särskild mapp 

som heter Kurser. Där finns även en sammanställning av alla de felmeddelanden 

man kan få vid slutattest.  

Personalförändringar vid ekonomienheten 

Patrik Pederson är ny medarbetare vid ekonomienhetens redovisningsfunktion. 

Patrik kommer bl a att arbeta med avslut av projekt och intern kontroll.  


