
   

2020-12-10 

Till samtliga institutioner/motsv 

SLU Ekonomiavdelningen, Box 7086, 750 07 Uppsala  

Org.nr 202100-2817   

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/ 

Ekonomiavdelningen 

 
 

Ekonomimeddelande 2020:14 

Innehåll: 

 Fakturahantering under julledighet 

 Viktigt med rätt fakturaadress eller mailadress vid fakturering 

 Tillfälligt höjd beloppsgräns för julgåva till anställda 

 

 

Fakturahantering under julledighet 

Nu är det hög tid att lägga in delegeringar inför den kommande ledigheten. Det är 

viktigt att planera vem som ansvarar för fakturahanteringen under ledigheten så att 

vi är väl förberedda inför bokslutsarbetet och jobbar aktivt för att undvika 

påminnelseavgifter, räntekostnader och risk för betalningsanmärkningar.  

Fakturahanteringen måste fungera också under semesterperioden.  

För er och för övriga medarbetare som inte vill behandla fakturor/beställningar i 

Proceedo under ledigheten finns möjligheten att delegera i systemen.  

 Beställare kan själva delegera rätten att göra leveranskvittens, se e-guide: 

http://guider.nu/slu/682.guide 

 Fakturagranskare kan själva delegera rätten att granska fakturor, se e-

guide: http://guider.nu/slu/835.guide  

Ni som har högre behörighet i systemet kan läsa om hur ni ska gå tillväga för att få 

hjälp med delegeringen: 

 Ekonomiregistrerare: http://guider.nu/slu/926.guide 

 Attestant: http://guider.nu/slu/955.guide  

Frågor på detta ställs till proceedosupport@slu.se.  

Viktigt med rätt fakturaadress eller mailadress vid fakturering 

Det kommer ofta fakturor i retur p.g.a. okänd post- eller mailadress vilket medför 

extra arbete och kostnader. 
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Vi ber er därför att noggrant kontrollera att kundens faktura- eller mailadress är 

korrekt och uppdaterad före ni begär kundupplägg eller fakturerar en befintlig 

kund.  

Frågor ställs till kundreskontra@slu.se.  

Tillfälligt höjd beloppsgräns för julgåva till anställda 

Som ekonomiavdelningen informerade om i ekonomimeddelande 2020:10 så 

infördes en tillfällig skattefrihet på gåvor till anställda från arbetsgivaren upp till ett 

värde på 1 000 kronor per anställd. Skattefriheten gäller utöver de möjligheter att 

ge skattefria gåvor som redan tidigare funnits, exempelvis julgåvor. Beslutet trädde 

i kraft 1 juni och gäller för gåvor som lämnas från 1 juni till och med 31 december 

2020. 

Julgåvan får i normala fall uppgå till ett värde av 450 kr inkl. moms för att vara 

skattefri, men år 2020 är det tillåtet att kombinera den tillfälliga gåvan med 

julgåvan för att ge den anställde en skattefri julgåva för upp till 1450 kr inkl. 

moms. 

Frågor på detta skickas till redovisning@slu.se  
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