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Inköp och fakturor – Lathund 

När man gör inköp på SLU finns det många olika regelverk som man måste 

förhålla sig till. Den här lathunden försöker sammanfatta de regelverk som finns 

och gäller när man genomför ett inköp eller granskar en faktura. Var medveten om 

att de faktiska reglerna står över detta dokument och för att få en komplett bild kan 

du behöva läsa de underliggande reglerande dokumenten. Om du har frågor om 

innehållet, så är du välkommen att kontakta administrationen. 

För hur man praktiskt använder Proceedo finns följande guider tillgängliga för alla 

roller i Proceedo. 

Inköp 

Som alltid vid ett inköp behöver det kontrolleras att kostnaden är förankrad med 

någon som har ett ekonomiskt ansvar för ett projekt eller en enhet, som en 

koordinator eller en projektansvarig. 

Ramavtal 

När du gör ett inköp måste du kontrollera om det finns ett ramavtal för det du vill 

köpa. Det finns tre sätt som du kan göra detta: 

 Titta i Proceedo under Inköp 

 Använda www.avropa.se som innehåller alla ramavtal 

 Kontakta administrationen 

Om det inte finns något ramavtal så är det upp till dig att hitta en leverantör av 

varan eller tjänsten du behöver. Du kan beställa enstaka varor eller tjänster utan 

extra regler på ett belopp på upp till 100 000 SEK. Behöver du köpa något över det 

beloppet så kan du kontakta administrationen för stöd. 

Beställningar 

Alla beställningar ska göras i Proceedo*. Om ditt konto inte har behörighet att 

lägga beställningar i Proceedo hör av dig till administrationen så hjälper vi dig. 

*Det finns ett fåtal undantag så som köp av resa genom Egencia. Om du är osäker 

så kan du kontakta administrationen. 

  

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/ekonomisystemen/bestallnings-och-fakturahanteringssystemet-proceedo/handbocker-och-e-guider-proceedo/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/ekonomisystemen/bestallnings-och-fakturahanteringssystemet-proceedo/handbocker-och-e-guider-proceedo/
http://www.avropa.se/
mailto:ekon-adm@slu.se?subject=Fråga%20om%20inköp
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Fakturor 

E-fakturor 

Alla fakturor som går till SLU behöver vara E-fakturor. Om du har mottagit en 

faktura som inte är E-faktura så:  

 Kontakta leverantören och informera om vårt behov att bli korrekt 

fakturerade  

o Det finns en mall på text som kan skickas till leverantörer längst 

ned på den här sidan  

 Ge administrationen fakturan så kommer den till Proceedo snarast 

Notera att vi som myndighet inte kan vägra att hantera en faktura för att det är fel 

typ av faktura. Att SLU faktureras på rätt sätt är leverantörens ansvar och inte ditt 

som beställare. 

Fakturagranskningen i Proceedo 

Om en beställning gjordes utanför Proceedo så kommer fakturan att behöva 

granskas. Det lättaste sättet att granska en faktura är genom att använda vyn 

fakturadetaljer. Hur du kommer dit framgår av denna guide. 

 Fakturor har liknande krav på underlag som reseräkningar i Primula 

o Varje faktura behöver förklaras vad det är, varför det köptes och i 

vissa fall behövs det extra information.  

 Du som granskare behöver dokumentera ovan krav genom att lämna en 

kommentar  

o I vissa fall innehåller fakturan den informationen som krävs. 

Lämna då en kommentar som pekar ut det. 

 Du förväntas inte kontera fakturorna som kommer till dig som granskare 

 Skriv in information i kommentaren så att administrationen kan kontera 

den 

 Om det inte framgår av fakturan vad den avser behöver du informera 

administrationen genom din kommentar.  

 Om du får tillbaka en faktura du godkänt kan det vara att administrationen 

har nekat fakturan på grund av bristfällig information. Kontrollera 

kommentarerna på fakturan för att se varför den kommit tillbaka. 

Om du är osäker på hur man lämnar en kommentar i Proceedo så kan du använda 

den här guiden. 

Var uppmärksam på att fakturor som avser resor så behöves en motivation till 

varför SLU betalat din resa. En kommentar som “Medverkande I möte X för 

projekt Y” räcker ofta som anledning.  

Anledningen till varför du som granskare ska i första hand skriva information i 

kommentarsfältet är för att det skapar då ett spår av underlag för fakturan som inte 

görs på samma sätt om konteringsinformationen fylls i. 

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/fakturahantering/Skicka-och-ta-emot-fakturor/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/
https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/ekonomi/fakturahantering/Skicka-och-ta-emot-fakturor/obligatorisk-e-faktura-till-offentlig-sektor/
http://guider.nu/slu/841.guide
http://guider.nu/slu/1043.guide
http://guider.nu/slu/1043.guide

