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Interna fakturor som saknar korrekt referens 

Vi har märkt en ökning av interna fakturor som saknar korrekt referens. Det skapar 
merarbete vid hantering av leverantörsfakturor och kan medföra att vi måste 
makulera dessa och skicka tillbaka till avsändaren. Det gör att intäkterna och 
kostnaderna inte kommer att kunna bokföras i rätt bokföringsperiod. 

Snälla, hjälp oss att minimera manuell hantering. 

SLU:s referenser består av tre(3) siffror och tre (3) bokstäver enligt 123ABC. 

Vid frågor: kontakta levreskontra@slu.se 

Flytta faktura 

Vi får ofta frågor till vår support där vi ombeds att hjälpa till att flytta fakturor från 
en mottagare till en annan i Proceedo. Vi kommer endast att kunna hjälpa till att 
göra det i särskilda fall framöver. T ex vid långtidsfrånvaro ( ej semester). 

Se e-guide; https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/ekonomi/proceedo/1.1- 
minimanual-lathund-for-fakturagranskare-generell.pdf 

Påminn därför era kollegor om att delegera till någon annan vid frånvaro. 

Kom ihåg att delegera 

Nu närmar sig jul- och nyår och en del av oss kanske tänker vara lite lediga. 
Eftersom denna tid också sammanfaller med vårt årliga bokslut så är det extra 
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viktigt att fakturor hanteras i tid. Vi ber er därför att se till att det finns delegationer 
så att alla fakturor kan hanteras i rätt tid vid bokslutet. På så sätt minimerar vi 
arbetet för oss alla.  

Frågor mailas till levreskontra@slu.se 

Höjd beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar. 

Beloppsgränsen för att maskiner och inventarier ska redovisas som 
anläggningstillgångar är fr o m 1 januari 2023 satt till 30 000 kr. Se bifogat beslut 
SLU.ua.2022.1.1.1-4806. Höjd beloppsgräns för redovisning av 
anläggningstillgångar (slu.se) 

Frågor mailas till invreg@slu.se 

Ny policy och riktlinjer för representation och gåvor 

Ny policy och riktlinjer för representation och gåvor finns, se policy-och-riktlinjer-
for-representation-och-gavor-samt-gransdragningar_reb_20221116.pdf (slu.se). 
Beloppsgränserna för representation och gåvor är nu uppdaterade i 
Ekonomihandboken. 

Frågor mailas till redovisning@slu.se 

Tack för det här året 

Vi på ekonomiavdelningen vill passa på att tacka för det här året och också önska 
er alla: 

 


