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Proceedo över jul- och nyårshelgerna – glöm inte att delegera! 
 
Glöm inte att delegera innan du går på julledighet!  
Se information nedan för olika roller i systemet.  
 
Se också till att leveranskvittera alla beställningar där leverans har skett innan du går på ledighet så 
fakturan ska kunna matcha och gå till betalning och undvika förseningar!  

 
Fakturagranskare– delegerar rätten att granska sina fakturor under ledigheten.  
E-guide: Delegering för fakturagranskare.  
 
Beställare – delegerar rätten att leveranskvittera på beställningar där leveranser kan ske under 
ledigheten, samt rätten att granska sina fakturor under perioden.  
Beställaren gör själv delegeringen i Proceedo. E-guide: Delegering för beställare.  

 
Ekonomiregistrerare– delegera till annan ekonomiregistrerare.  
Vänd dig i god till levreskontra@slu.se för hjälp med detta.  
OBS! Personen du delegerar till måste även vara godkänd som ekonomiregistrerare för din  
institution/motsvarande. E-guide: Delegering för ekonomiregistrerare.  
 
Attestant– delegera till annan attestant som kan godkänna beställningar och attestera fakturor under 
din ledighet. Vänd dig i god till levreskontra@slu.se som sköter detta.  
Om delegeringen innebär att personens behörighet utökas så måste delegeringen godkännas av 
prefekt/motsvarande. E-guide: Delegering för attestanter 
 
Sista dag för slutattest för leverantörsfakturor är den 10 januari och leveranskvittens kan göras 
t.o.m. 10 januari för att kostnaden ska belasta år 2021. 
Det förutsätter dock att fakturan som leveranskvittensen avser kommit till SLU senast den 10 
januari och inte avviker från ordern. 

 
 
 
 
 
 

https://guider.nu/slu/625.guide
mailto:levreskontra@slu.se
https://guider.nu/slu/861.guide
mailto:levreskontra@slu.se
https://guider.nu/slu/862.guide
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Leverantörer och avtal 
 
Nytt ramavtal för Hygien och städ produkter 
Leverantör är samma som tidigare, Procurator.  
Avtalet började att gälla från och med 1 november. 

 
Leveransuppehåll & namnbyte Sigma Aldrich 
Sigma Aldrich AB byter namn till Merck Life Science AB från och med 1/1 2022. 
I och med detta så sker ett leveransuppehåll mellan datumen 27/12 - 10/1. 
Beställningar bör därför göras snarast möjligt om man vill ha sina varor levererade i år. 
Vid behov kontakta swcustomerrelations@merckgroup.com för mer information gällande leveranser 
under denna period. 

 

Tips & råd 
 

 Kvittera alltid din beställning av vara eller tjänst i e-handelssystemet(Proceedo)så fort leveransen 
har anlänt eller tjänsten är utförd. Detta för att leverantörsfakturan ska betalas i rätt tid.  
På så sätt undviker vi förseningsavgifter samt andra onödiga kostnader. 

 
 

Information från Upphandling 
  
Inköpsenheten är alltid intresserade av kontakt med experter och behovsägare inför kommande 
upphandlingar. Om du vet med dig att du är särskild sakkunnig eller representerar en stor andel av 
beställarsidan för en kommande upphandling får du gärna anmäla intresse att delta som 
referensperson i projektet; kontakta i så fall upphandling@slu.se 
 

 

Nyheter i systemet – Inköp/beställning 
 
Mer information på en beställning (beställning)  
Nu går det att se när en beställning är skapad/importerad och skickad med datum och tid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:swcustomerrelations@merckgroup.com
mailto:upphandling@slu.se
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Negativa belopp i en beställning (beställning)  
Nu går det att beställa och kontera med negativa belopp i en beställning. 

 

 
 
 
 

Vårens kurser för behörighet i e-handelssystemet 
 
Vårens kurser i LOU och inköpsregler för behörighet i e-handelssystemet finns nu på 
Medarbetarwebben. För information och anmälan se https://internt.slu.se/proceedoutbildning 
Vi har på grund av det rådande läget f n endast deltagande via länk. Kurserna hålls via Teams. 

 
 

Summary in English 
 

 Suppliers and agreements 
New framework agreement for Hygiene and cleaning products 
Supplier is the same as before, Procurator. 
The agreement came into force on 1 November. 
 

 Delivery break and name change Sigma Aldrich 
Sigma Aldrich AB will change its name to Merck Life Science AB as of 1/1 2022. 
As a result, there will be a delivery delay between the dates 27/12 - 10/1. 

 

 Courses in LOU and purchase regulations 
To order in Proceedo you must have approvement from the nearest manager to be 
able to attend a course in LOU and purchase regulations. 
To register for an English course, contact ehandel@slu.se 

https://internt.slu.se/proceedoutbildning
mailto:ehandel@slu.se
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Hälsningar från/ 
Regards from/ 
 
Micael Berner  
Maria Holm 
Team Upphandling 
Fredrik Langell (systemfunktionen) 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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