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Leverantörer och avtal 
 
 
Nytt avtal för kommunikationstjänster fr.o.m. 2022-07-01. Avtalet är uppdelat på tre leverantörer. Läs 
mer om avtalet under respektive leverantör på beställningssidan under kategori Info & marknadsföring 
i Proceedo. 
 
 
 

Tips & råd 
 
Inköpsrollen är en administrativ roll som finns på varje institution eller enhet. Rollen ger ett första stöd 
till den egna enheten när det gäller inköpsfrågor och kommunicerar med inköpsenheten. Läs mer om 
inköpsrollen här.  
 
Använd Handbok för beställare till att lära dig mer om hur Proceedo fungerar samt för att uppdatera 
din kunskap om hur man utför alla moment i beställningsprocessen i Proceedo. 
Se länk här: Handbok för beställare  
  
 
 
Information från Upphandling 
  
 
Från och med den 11 oktober 2022 får upphandlande organisationer inte längre fullgöra redan 
ingångna kontrakt med ryska leverantörer. Förbudet är en del av de ekonomiska sanktioner EU 
har infört som ett svar på Rysslands invasion av Ukraina. 
  
Det är sedan 9 april 2022 förbjudet att ingå offentliga kontrakt med ryska företag. Den 11 oktober 
börjar även förbudet mot att fullgöra ingångna kontrakt med ryska leverantörer att gälla. Förbudet 
gäller även avrop från ramavtal. 
  
En uppmaning från inköpsenheten är att man inventerar sina leverantörskontakter och undersöker om 
man har sådana avtalsrelationer som omfattas av sanktionerna.  
  
EU:s förordningar som reglerar sanktionerna är relativt omfattande, så finns frågor om sanktionerna 
kan ni kontakta inköpsenheten. 
 

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/inkop/inkopsrollen/
https://guider.nu/slu/625.guide?pageNumber=1
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Övrigt 
Inköpsenheten är alltid intresserad 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 så kan du anmäla ditt intresse att delta som 
referensperson i projektet. Kontakta i så fall upphandling@slu.se. 
 
 
 
Nyheter i systemet – Inköp/beställning 
 
 

Ankommen faktura visas i orderhistorik 

Ankommen faktura kopplad till ordern visas nu i historikfliken. 

 

 

Fakturadetaljer i historik-fliken 

Det är nu möjligt att se fakturadetaljer på beställningens historikflik utan att behöva klicka sig vidare till 
fakturavyn. 

 

 

 

 

mailto:upphandling@slu.se
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Kommentera vid stäng order 

Det går nu att kommentera när du avslutar en order. Kommentaren kan sedan kan ses i historikfliken. 

 

 

Höstens kurser för behörighet i e-handelssystemet 
 
 
Höstens kurser i LOU och inköpsregler för behörighet i Proceedo är planerade till 10:e november 
och 6:e december. Kurserna hålls via Teams. För information och anmälan se 
https://internt.slu.se/proceedoutbildning 
 
 
Summary in English 
 
 

• Suppliers and agreements 
New agreement for communication services from 2022-07-01. Read more about the 
agreement under each supplier on the order page under the category Info & 
marketing in Proceedo. 

 
 

• 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/ 
 
Linnéa Egnell 
Rebecca Karlsson 
Team Upphandling 
Fredrik Langell (systemfunktionen) 
 
Kontakta oss på ehandel@slu.se 
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