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Utbildning för nya ekonomiregistrerare 
Onsdagen 9 september, kl. 8:30-12.00 och torsdagen 10 september, kl. 08:30-12:00 

Plats: Utbildningen sker online via Zoom  

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

Sista anmälningsdag är måndagen den 7 september.   

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

Vårens utbildning för nya ekonomiregistrerare ställdes in till följd av Covid-19 och 
vi har fattat beslut om att erbjuda höstens utbildning online. Eftersom det är mer 
ansträngande att delta på online-utbildning som så delar vi upp utbildningen i två 
förmiddagspass.  

För att du ska kunna delta på utbildningen så behöver du ladda ner Zoom, läs om 
hur man får tillgång till Zoom här: https://internt.slu.se/verktyg/zoom/  

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

Visma Proceedo byter databas – Proceedo stängt helgen 12-13 
september 
Helgen 12-13 september 2020 byter Visma Proceedo databas. Detta medför ett 
servicefönster med nedtid för systemet från fredag 11 september kl. 17.00 till 

https://internt.slu.se/utbildning-ny-ekreg
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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/
https://internt.slu.se/verktyg/zoom/
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måndag den 14 september kl. 06.00 svensk tid. Under denna tid kommer Visma 
Proceedo inte kunna nyttjas.  

Vi informerar om detta så att verksamheten kan planera sina inköp och hantera 
fakturor utifrån att systemet kommer att ligga nere denna period. Inga beställningar 
kan göras, inga fakturor kommer att kunna hanteras och Leverantörsportalen 
kommer inte att vara tillgänglig för leverantörer. 

Upp till två veckor efter detta servicefönster kan systemet vid behov behöva 
ytterligare underhåll som eventuellt kan innebära nedtid under kortare perioder. 
Sådant underhåll kommer i största möjliga mån förläggas nattetid. Vi kommer att 
hålla verksamheten informerad om underhåll behöver göras på dagtid. 

Tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda 
Under perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 gäller en tillfällig skattefrihet för 
gåvor från arbetsgivaren upp till ett värde på 1 000 kr inkl. moms per anställd. 
Detta gäller utöver de möjligheter att ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, 
exempelvis julgåvor. Beslutet träder i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas 
från 1 juni till och med 31 december 2020. 

Beslut om att ge en gåva till anställda fattas av prefekt/motsvarande. 

Frågor mailas till redovisning@slu.se  

Ange korrekt faktureringsadress och minska antalet 
inkassokrav 
Vi har märkt en ökning av antalet inkassokrav som orsakas p.g.a. felaktig 
faktureringsadress. Vi ber er påminna beställarna om att alltid ange korrekt 
faktureringsadress. När leverantörer har frågor om fakturering till SLU så kan ni 
hänvisa dem till följande länk: https://www.slu.se/om-slu/inkop-vid-
slu/fakturaadress-och--hantering/  

Frågor mailas till proceedosupport@slu.se  

Nyheter i Proceedo 
Nu har det tillkommit en ny funktionalitet i Proceedo som gör att man via tooltip 
kan se vem eller vilka en person har delegerat sina fakturor till.  

När en person har en faktura för attest eller granskning syns personens namn inom 
parantes till höger om fakturans status i fakturalistan. Om det finns en asterisk till 
vänster om namnet innebär det att det finns en delegering. Genom att hålla 
muspekaren över fakturastatusen visas en tooltip som innehåller namnen på de 

mailto:redovisning@slu.se
https://www.slu.se/om-slu/inkop-vid-slu/fakturaadress-och--hantering/
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mailto:proceedosupport@slu.se


 Ekonomimeddelande 2020:10 

 3(3) 

personer fakturan är delegerad till. Fakturan finns alltså både hos personen själv 
samt de som innehar delegationen.  

 

 

Frågor mailas till proceedosupport@slu.se  
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