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Rapport för kontroll av reseräkningar 
För att underlätta arbetet med att kontrollera reseräkningar för specifika projekt så 
har en rapport skapats i Primulawebben. Denna rapport tar fram alla reseräkningar 
som skickats in på angivna organisatoriska enheter och grundkonteringen i dessa.  

Rapporten tar alltså inte fram eventuella avvikande konteringar för t.ex. utlägg. 
Vidare begränsningar är att personen som tar ut rapporten bara kan ta ut 
reseräkningar tillhörande de organisatoriska enheter som denna har behörighet till.  

Rapporten heter ” Reseräkningar per kontering” och återfinns i Primulawebben 
under fliken Tjänster, Rapportgeneratorn.  

Personalavdelningen forsätter arbetet med att ta fram en mer utförlig rapport och 
återkommer med mer information när den nya rapporten är klar.  

Vid frågor kontakta Göran Åkerman, personalavdelningen: goran.akerman@slu.se  

Projektrapporter i Agresso – nytt sätt att beställa 
Projektuppföljningar kan nu beställas per enhet/kst i Agresso. I 
rapportbeställningen anges periodintervall samt enhetskod (KST). Resultatet visas i 
Excel med en projektöversikt på första fliken och därefter 
projektuppföljningsrapporter på separata flikar per projekt. Projektuppföljningar 
skapas för alla projekt som haft intäkter och/eller kostnader under året. 

Rapporternas uppställning och layout är oförändrad, förutom att projektöversikten 
nu visar belopp i kronor (tidigare tkr) och att redovisningsområdena kommer i 
annan ordning. Grundutbildning redovisas nu först i rapporten. Projekt vars saldo 
är noll i samtliga kolumner ska inte visas i projektöversikten. Om sådana rader 
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ändå är synliga beror det sannolikt på att det fortfarande finns öresdifferenser på 
vissa konton. 

Rapporten kan beställas även för institution eller avdelning med tre- eller 
femsiffrig kod följt av * på raden för enhet. Tänk dock på att det blir en stor fil och 
många flikar om man inte begränsar sökningen.  

Sökväg: Egen Meny, Rapporter från 2009, Projekt, Projektuppföljning per enhet 

Vid frågor kontakta: ekonomisystem@slu.se  
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