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Organisationsförändring
Från den 1 juli har ekonomienheten blivit en egen avdelning. I
samband med omorganisationen har en ny inköpsenhet bildats
under ekonomiavdelningen. Dit har upphandlarna som tidigare
tillhört juristenheten flyttat.
SLU:s nya inköpsenhet

Den nya inköpsenheten kommer att arbeta med strategisk
inköpssamordning, med att utveckla riktlinjer och rutiner i
samband med att SLU (som alla statliga myndigheter) inför ett
elektroniskt beställningssystem, samt med upphandlingar och
upphandlingsstöd. Den 20 augusti började SLU:s nya inköpschef
Susanne Afzelius som chef över den nya enheten. Susanne
kommer närmast från FOI där hon har jobbat som inköpschef.
Vi har sedan i våras haft problem med underbemanning på
upphandlarsidan och inte kunnat ge det stöd till verksamheten
som behövs. Nu har vi rekryterat två upphandlare som börjar den
1 december: Johan Berndes och Anette Andersson. Från
december räknar vi alltså med att bättre kunna möta
verksamhetens behov.

SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden
Org.nr 202100-2817
www.slu.se

tel: +46 (0)18-67 10 00
info@slu.se

Ekonomimeddelande 2012:9

Upphandlaren Krister Karlavagn gick på tjänstledighet den 31
augusti. Christer Olson kommer att vikariera för Krister under
den tid då han är tjänstledig.

E-guider för engelskspråkiga mottagare i PaletteArena
Det finns nu engelskspråkiga e-guider för mottagare i
PaletteArena. Guiderna finns på samma webbplats som de övriga
men är samlade i en egen mapp som heter ”In English”. Där finns
också en kurs för nya användare.
Guiderna för engelskspråkiga användare färre än de för
svensktalande, men visar det man behöver veta för att hantera en
faktura. Om ni saknar en e-guide som ni anser vara viktig, mejla
till jenny.kjellstrom@slu.se så tar vi ställning till om vi även ska
spela in denna.
Om ni upptäcker språkfel i guiderna får ni gärna höra av er så ska
vi skyndsamt korrigera detta.
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