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Utbildning i Proceedo EFH för projektekonomer och 

övergripande ekonomer, kompletterande info  

Enligt ekonomimeddelande 2018:3 är du som är projektekonom eller övergripande 

ekonom välkommen till ett separat utbildningstillfälle i Proceedo EFH. Vid detta 

tillfälle kommer vi att fokusera på uppföljningsmöjligheter och att skapa en 

förståelse för hur systemet fungerar, utan att gå in i detaljer kring hur man hanterar 

en faktura från beställning till betalning. 

Utbildning för övergripande- och projektekonomer i Uppsala 

 

Tid: Måndag 19 mars kl. 15:00-16:00 

Plats: Hörsal J, Undervisningshuset 

Utbildning via videolänk för övergripande- och projektekonomer 

övriga orter 

 

Tid: Tisdag 20 mars kl. 15:00-16:00 

Plats: Umeå Björken, Alnarp Articum Spiltan, Nonnenrummet 

Övriga orter kan ansluta via Skype till adressen: 9867@video.slu.se  

 

Var vänlig kontrollera dina ljud och bildinställningar innan mötet startar! Notera att 

det inte går att ansluta till mötet före utsatt starttid. 

 

Vid problem med uppkoppling kontakta helpdesk anknytning 6600 tonval 2 eller 

videoconference@slu.se.  

Frågor ställs till proceedosupport@slu.se 

mailto:videoconference@slu.se
mailto:proceedosupport@slu.se
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Projektansökningar landsbygds- och fiskeriprogrammen hos 

Jordbruksverket: Universitets- och fakultetspåslag för 2015-

2017  

Jordbruksverket har särskilda krav för redovisning av indirekta kostnader i projekt 

finansierade från landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet. SLU:s 

genomsnittliga procentsats för universitets- och fakultetsnivån 2015-2017 är nu 

godkänd: 16,9%. Beräkningsunderlag för detta hittar ni här. Anvisningar om 

beräkning av institutionspåslaget finns i ekonomimeddelande 2017:1.  

Frågor om detta skickas till redovisning@slu.se.   

 

Ekonomikalender 

Nu finns en SLU-gemensam ekonomikalender där intresserade kan se datum för 

olika ekonomihändelser. Kalendern är tillgänglig för alla SLU-anställda och 

innehåller bland annat datum för periodstängningar, uppdateringar i Lins, 

utbildningstillfällen och datum för bokföring av löne- och avskrivningskostnader.  

Kalendern uppdateras löpande med nya datum under året och har exempelvis 

nyligen uppdaterats med händelserna enligt tidplanen för kvartalsbokslut 1 2018. 

Kalendern finns tillgänglig på arbetsplatsen ”Ekonomiroller” och nås enklast via 

ekonomiavdelningens sida på medarbetarwebben. På förstasidan finns en länk till 

kalendern ”Ekonomiroller under rubriken ”Kalendrar, se nedan: 

 

https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/ekonomi/ekonomimeddelanden/ekmedd-2018/universitets--och-fakultetsgemensam-oh-2015--2017-till-sjv.xlsx
mailto:redovisning@slu.se
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Kalendern kan kopplas till Outlook. Det som krävs av respektive användare är att 

koppla arbetsplatsens kalender till Outlook. Se instruktion nedan. 

1. Gå in på arbetsplatsen 

Ekonomiroller:  https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/adm-

roller/Ekonomi/Lists/Kalender/calendar.aspx    

 

2. Klicka på fliken kalender och sedan på ”Anslut till Outlook”. 
 

 

 

 

3. Öppna upp Outlook. Du kommer få en fråga om du vill ansluta kalendern. 

Svara ”Ja”.  

 

 
 

 

4. Kalender läggs upp i Outlook med namnet ”Ekonomiroller”.  

 

https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/adm-roller/Ekonomi/Lists/Kalender/calendar.aspx
https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/adm-roller/Ekonomi/Lists/Kalender/calendar.aspx
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Observera att information om datum mm kommer att läggas ut som vanligt på 

ekonomiavdelningens webbplats. Kalendern är tänkt som ett komplement för de 

som önskar. 

Vid frågor mejla redovisning@slu.se  

 

 

mailto:redovisning@slu.se

