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2019 års projektöversyn – senast 11 oktober
Projektöversynen är en årlig värdering av uppdrags- och bidragsfinansierade
projekt med kontrakt. Översynen utgör en viktig del av SLU:s administrativa
kvalitetssäkring av bidrags- och uppdragsfinansierade projekt, och genomförs på
institutionsnivå.
Syftet med översynen är dels att avgöra vilka projekt som är pågående respektive
vilka som ska resultatföras och avslutas, dels att säkerställa att dispositionstiden för
medlen inte har gått ut. Institutionen får också en bild av hur långt fram i tiden man
har aktiva projekt.
En särskild rapport ska användas för projektöversynen. Rapporten, som är i
Excelformat, tas ut via ekonomisystemet Agresso (Egen meny/Rapporter
/Projekt/Projektöversyn). Årets rapport ska tas ut per sista augusti. Alla öppna
externfinansierade projekt är med, även om det är noll i alla kolumner. Dessa
projekt bör avslutas om de inte är helt nyupplagda.
Läs i avsnitt 5.2.13 i ekonomihandboken om vad som ska noteras i rapporten. Där
framgår även hur rapporten beställs, sparas, tolkas m.m.
Nytt för 2019 är att rapporten innehåller ett försättsblad med information om vad
som ska kommenteras i projektöversynen. Två av de punkter som anges, kontrakt
med passerad dispositionstid samt projekt med underskott, är dessutom
rödmarkerade i själva rapporten som en visuell hjälp till vad som ska
kommenteras.
Observera att ingen information som kommer ut i rapportbeställningen får ändras,
men använd gärna raden för kommentarer i rapporten!
Projektöversynen ska vara genomförd senast 11 oktober, och Excelfilen skickas
senast denna dag in till redovisning@slu.se . En papperskopia som överensstämmer
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med den inskickade Excelfilen ska undertecknas av prefekten och skickas till
ekonomiavdelningen, också det senast den 11 oktober. Bifoga ev. nya dokument
som ska arkiveras med kontraktet. Ange kontraktsnummer och institution på varje
bifogat dokument.
Ekonomiavdelningen kommer att lämna eventuella kommentarer från
granskningen av projektöversynen till institutionens övergripande ekonom.
Om du i rapporten fyllt i ”Avslut nu”, kommer ekonomiavdelningen avsluta
projektet under 2019 förutsatt att den underskrivna rapporten och Excelfilen
skickats till ekonomiavdelningen senast den 11 oktober. Institutionen ansvarar för
att stämma av att ingen mer bokföring kommer att ske på projektet; bl. a
avskrivningar, OH-upplyft, triggrar, lön och reseräkningar. Se ekonomihandbokens
avsnitt 5.6 om avslut av projekt.
Kolumnen ”Avslut vid årsskiftet” är till för att visa att ni har för avsikt att avsluta
projektet när all redovisning för 2019 är bokförd. Därför ber vi er att i början av
nästa år gå igenom den inlämnade rapporten och skicka in blankett om avslut för
dessa projekt.
Frågor om projektöversynen skickas till redovisning@slu.se.

Nyheter om Proceedo
Funktionen Behandla senare har bytt namn till Spara ändringar
Det finns en spara-funktion i Proceedo. Den hette tidigare Behandla senare men
har nu bytt namn på den till Spara ändringar.
Tidigare:
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Nytt namn:

Vid inloggning med AD-konto kommer man till ny sida vid utloggning
Inloggning i systemet sker vanligtvis med singel-sign-on (sso), dvs man loggar in
via medarbetarwebben med sitt personliga AD-konto. Vid utloggning kom man
tidigare till en sida för direktinloggning, även när man hade loggat in med sitt ADkonto:

För att logga in med direktinloggning krävs särskilda inloggningsuppgifter, som
inte är samma som AD-kontot. Det var därför förvirrande för användarna när de
blev utloggade och sedan inte kunde logga in med sitt AD-konto på nytt.
Visma har nu utvecklat systemet så att man vid utloggning hamnar på en sida där
det enbart står ”Du har loggats ut ur systemet”. Detta gör det naturligt att på nytt gå
via medarbetarwebben till sidan för AD-inloggning, istället för att försöka logga in
med felaktiga uppgifter.
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Förstudie framtida ekonomisystem (FES)
Under vecka 36-42 kommer workshops att hållas inom förstudiens sju
kravområden. Syftet är att med verksamheternas hjälp identifiera styrkor och
svagheter i nuvarande system och processer. Det finns fortfarande möjlighet att
delta i workshopparna. Kontakta malin.klevebrand@slu.se snarast vid intresse.
Resultatet från workshopparna kommer att sammanställas för fortsatt utredning
samt ligga till grund för kommande arbete med kravspecifikation. Vi kommer även
att kunna se vilka delar av ekonomimodellen som bör ses över.
Även om man inte deltar i någon workshop är man varmt välkommen att mejla oss
input gällande de olika kravområdena via FES-projektet@slu.se. Finns det moment
inom en process som inte fungerar optimalt? Vad kan förbättras? Det kommer
även finnas möjlighet att delta på ett dialogmöte via Skype senare i höst då vi
berättar om vad vi har kommit fram till på workshopparna, samt att det finns
möjlighet att lyfta och diskutera frågor kring kravområdena.
Kravområdena är:
• Uppföljning/utdata
•

Transaktioner/huvudbok/reskontra

•

E-handel/fakturahantering

•

Projektekonomi

•

Anläggningar

•

Budget/prognos

•

System (drift, utveckling, förvaltning)

Information om projektet publiceras löpande på medarbetarwebben,
https://internt.slu.se/framtida-ekonomisystem
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Vid frågor, kontakta Malin Klevebrand (malin.klevebrand@slu.se)

Personalförändringar
Den sista augusti slutar Caroline Jansson som redovisningsekonom vid
ekonomiavdelningen och går vidare till en tjänst som administrativ chef vid
institutionen för husdjursgenetik. Ekonomiavdelningen vill passa på att rikta ett
stort tack till Caroline för det fina arbete hon gjort här hos oss och samtidigt önska
henne lycka i den nya rollen här på SLU! Rekrytering efter Caroline påbörjas inom
kort.

5(5)

