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Jordbruksverket – procentsats för indirekta kostnader 2019 

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 2016-2018 är nu 

godkänd till 17,0%.  

 

Beräkningsunderlag för detta hittar ni här: Universitets- och fakultetsgemensam 

OH 2016-2018 till SJV. Anvisningar om beräkning av institutionspåslaget finns i 

ekonomimeddelande 2017:1.  

 

Frågor om detta skickas till redovisning@slu.se.  

Agresso uppgraderas och byter namn 

Under våren planeras en uppgradering av ekonomisystemet Agresso från version 

M4 till version M7. Uppgraderingen är planerad att genomföras under veckan efter 

påsk. Mer information om hur detta berör användarna kommer att skickas ut längre 

fram när datumet är spikat. Ni kan dock räkna med att i samband med 

uppgraderingen kommer systemet inte att vara tillgängligt under några dagar. 

Den nya versionen påminner mycket om den version vi har. Utvecklingen har 

främst skett i webbgränssnittet, vilket ger oss möjlighet att successivt börja jobba 

mer via webb. Eftersom Unit4 som levererar Agresso har bytt namn på systemet till 

Business World kommer vi efter uppgraderingen att använda detta namn om 

systemet, vanligen förkortat UBW (Unit4 Business World). I samband med 

uppgraderingen kommer det att bli möjligt att logga in med ad-konto även i 

Excelerator och i Agresso web. 

Frågor skickas till ekonomisystem@slu.se.  

https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/ekonomi/ekonomihandboken/eh-19/universitets--och-fakultetsgemensam-oh-2016--2018-till-sjv.xlsx
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/ekonomi/ekonomihandboken/eh-19/universitets--och-fakultetsgemensam-oh-2016--2018-till-sjv.xlsx
mailto:redovisning@slu.se
mailto:ekonomisystem@slu.se
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Förstudie om framtida ekonomisystem 

SLUs nuvarande avtal med Unit4 (Agresso) sträcker sig till 2021 och vi har därför 

inlett en förstudie för att utreda våra behov och förväntningar på ett framtida 

ekonomisystem för att kunna fatta beslut om huruvida vi ska avropa på det 

befintliga statliga ramavtalet eller göra en egen upphandling framöver. Mer 

information om detta kommer i ekonomimeddelandena framöver. 

Frågor skickas till projektledaren Malin.Klevebrand@slu.se.  

Utbildning för nya ekonomiregistrerare  

Torsdag 9 maj 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 2 maj.  

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 eller caroline.jansson@slu.se.  

Nyheter i Proceedo 

Nytt namn på knappen Nya fakturor 

För att underlätta för användaren att förstå vad denna behöver agera på har 

Proceedo ändrat namn på knappen Nya fakturor till Att hantera: 

 
 

mailto:Malin.Klevebrand@slu.se
https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg
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/
mailto:elin.jakobsson@slu.se
mailto:caroline.jansson@slu.se
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Möjlighet att se vilka fakturor en viss användare har att hantera 

Det tillkommit en ny knapp som heter Ska hanteras av. Genom att klicka på 

knappen och ange namnet på en användare kan man se vad denne har för fakturor i 

sin fakturalista: 

 

Funktionen kan vara bra att använda i bokslut för att se vad t.ex. prefekten har att 

hantera.  

För er som är ekonomiregistrerare och delar er tid mellan två olika institutioner kan 

funktionen vara behjälplig i ert dagliga arbete genom att ni söker på användare YYY 

ADM när ni konterar för inst. YYY. Då får ni bara fram de fakturor som hör till inst 

YYY. På samma sätt kan ni söka på ZZZ ADM när ni konterar för inst. ZZZ. Om ni 

börjar arbeta på detta sätt måste ni dock ta fram alla fakturor ni har att hantera med 

jämna mellanrum, så att ni inte missar de fakturor som skickats till er personliga 

användare. 
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Möjlighet att se vilka fakturor en viss användare har hanterat tidigare 

Ytterligare en knapp har tillkommit som heter Hanterad av. Genom att klicka på 

knappen och ange namnet på en användare kan man se vad denne tidigare har 

hanterat för fakturor: 

 

Du kan både söka efter de fakturor du själv har hanterat samt fakturor som andra 

personer har hanterat.  

 

Räknare som räknar ner antalet tecken i kommentarsfältet 

I kommentarsfältet får man bara plats med 255 tecken. Detta har nu tydliggjorts 

genom att siffran 255 står ovanför kommentarsfältet: 

 

Den fungerar även som en räknare som visar hur många tecken man fortfarande har 

möjlighet att ange: 

 

Frågor skickas till proceedosupport@slu.se.  

mailto:proceedosupport@slu.se

