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Innehåll: 

• Utbildning för nya ekonomiregistrerare 
• Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och 

projektekonomer 
• Försenade fakturafiler i september 
• Vad tycker du om Proceedo? 
• Dialogmöten med verksamheten, FES (Förstudie framtida ekonomisystem) 

Utbildning för nya ekonomiregistrerare  
Måndag 11 november 2019, kl. 9-16.30  
Plats: Uppsala, Ulls hus, mötesrum Skara (A304 30 Platser) 

Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare som inte deltagit på kursen 
tidigare. Max antal deltagare är 25 personer. Information om kursen finns på 
länken: https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg    

Sista anmälningsdag är den 6 november.  

Anmälan görs på: https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-
karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/  

Vid frågor mejla till elin.jakobsson@slu.se.  

Utbildning för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och 
projektekonomer  
Måndag 25 november 2019, kl. 9-16.30  
Plats: Uppsala, Ulls hus, mötesrum Alnarp (A305 20 Platser) 
Kursen är obligatorisk för nya övergripande ekonomer, beslutsstöd och 
projektekonomer. Max antal deltagare är 20 personer.  
 
Information om kursen finns på länken:  
https://internt.slu.se/utbildning-ny-oe-pe-bs  

Sista anmälningsdag är den 18 november.  

Anmälan görs på: https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-
karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/  
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https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
https://internt.slu.se/min-anstallning/kompetens-och-karriarutveckling/kurser/administrativ-utbildning/kurser-administrativ-utbildning/
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Vid frågor mejla anita.olofsson@slu.se eller asa.cervin.hedfors@slu.se 

Försenade fakturafiler i september 
Vi får tyvärr meddela att det återigen varit problem med leveranserna av 
fakturafiler. 77 fakturor som skannades den 7 september och 153 fakturor som 
skannades den 17 september levererades först den 25 september.  

Den 1 juli informerade vi i ett mejlutskick till agresso-info om två försenade 
fakturafiler, en från maj och en från juni, som orsakades av att fakturafilerna hade 
blivit avvisade. Efter incidenten så meddelade Visma att de har förtydligat rutinen 
som beskriver hur Visma och Opus Capita ska hantera avvisade fakturafiler. SLU:s 
ekonomiavdelning har också infört ytterligare kontroller av fakturaleveransen. 

Trots skärpta rutiner så inträffade samma problem igen i september. 
Ekonomiavdelningen felanmälde omgående de saknade fakturafilerna och begärde 
att Visma och skanningen skulle hantera ärendet med högsta prioritet.  

Ekonomiavdelningen har haft en dialog med den som är kundansvarig på Visma 
och framfört att SLU ser allvarligt på bristerna i fakturaleveranserna. SLU har 
begärt vite till följd av de försenade fakturaleveranserna samt begärt en 
incidentrapport.  

Meddela proceedosupport@slu.se om ni fått en påminnelse som orsakats p.g.a. de 
försenade fakturafilerna så hjälper vi till att bokföra merkostnaden centralt.  

Om förseningen av fakturafiler har orsakat er verksamhet större skada kontakta 
elin.jakobsson@slu.se  

Vad tycker du om Proceedo? 
Det har gått cirka ett och ett halvt år sedan SLU införde Proceedo som 
fakturahanteringssystem.  

Nu görs en större uppföljning så att ekonomiavdelningen får en tydlig bild över vad 
som fungerar väl samt vad som behöver förbättras inom systemet. 

En enkät skickades den 15 oktober kl. 13:15 till samtliga ekonomiregistrerare, 
projektekonomer och övergripande ekonomer. Hittills har ca 35 % svarat på 
enkäten och jag hoppas att andelen svar kan bli mycket högre än så.  

Sista svarsdag är den 28 oktober.  

Tack för att du tar dig tid att framföra dina synpunkter! 

Ev. frågor skickas till elin.jakobsson@slu.se.  
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Dialogmöten med verksamheten, FES (Förstudie framtida 
ekonomisystem) 
Under v. 36-42 håller projektgruppen för FES workshops för förstudiens sju 
kravområden. Syftet med dessa är att med verksamhetens hjälp kartlägga nuläge 
och nyläge och identifiera önskemål om förbättringar i ekonomisystemet samt 
om ekonomimodellen övertid behöver vidareutvecklas.   

Det är viktigt att medarbetare inom olika funktioner i verksamheten ges 
förutsättningar att medverka i projektet, och i workshopparna deltar medarbetare 
från olika orter och fakulteter. För att alla ska ges möjlighet att få information om 
projektet samt möjlighet till att lyfta fram synpunkter och frågeställningar kommer 
dialogmöten att hållas v. 45.   

Uppsala: måndag 4 november 
Tid: kl. 14.00-16.00 

Plats: Sal A241 BioCentrum 

Övriga orter via länk: tisdag 5 november  
Tid: kl. 13.00-15.00 

Plats: Umeå: Björken 

          Alnarp: Crafoordsalen 

          Skara: Nonnenrummet 

          Övriga orter: Kontakta oss för att få en länk för att delta via Skype 

Dialogmötet inleds med presentation av resultatet från workshopparna. Därefter 
hålls en dialog med deltagarna där det ges möjlighet att komma med input och 
ställa frågor kring de olika kravområdena. Kallelse i Outlook har skickats ut till alla 
som innehar ekonomiroller. Tacka ja om du kommer att delta och nej om du 
avböjer att delta.  

Följande kravområden hanteras i projektet: Uppföljning/utdata, 
transaktioner/huvudbok/reskontra, anläggningar, projektekonomi, budget/prognos, 
e-handel/EFH, system (drift, utveckling, förvaltning). 

Vi uppmuntrar även verksamheten att skicka in synpunkter och förbättringsförslag 
till FES-projektet@slu.se.  

Frågor om dialogmötena ställs till malin.klevebrand@slu.se, projektledare 

Följ gärna arbetet i FES-projektet på internwebben: Förstudie framtida 
ekonomisystem  
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