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1. Bakgrund och motiv 

Rektor beslutade 2014 om införande av en komprimerad planeringsprocess 

som innebär att den ekonomiska planeringen med anslagsfördelning och 

budgetarbete i sin helhet genomförs under perioden augusti-december. 

 

Som stöd för budgeteringen av intäkter och kostnader har SLU ett 

universitetsgemensamt budgetverktyg. Budgetverktyget är egenutvecklat 

och består av en excelmall som laddas ned från en hemsida och hämtar 

visst underlag från SLU:s personalsystem. Efter färdigställandet av 

budgeten laddas excelmallen in i en gemensam databas som resulterar i en 

underifrån uppbyggd budget. Systemet har varit i bruk i över 15 år. 

 

Systemet upplevs otympligt exempelvis när generella justeringar ska få 

effekt i underliggande budgetar, vilket kan vara fallet efter beslut som 

tagits sent i planeringsprocessen. Sådana beslut är svåra att undvika när 

processen bygger på att planering ska genomföras innan och under tiden 

som olika beslut fattas. Verktyget saknar också analysstöd i form av 

jämförelsedata (utfall, utfall föregående år, innevarande års budget etc.). 

Budgetverktyget stöder inte heller SLU:s nuvarande organisation med 

fakultetsgemensamma institutioner (FGI). Det går inte att skapa 

summerade fakultetsbudgetar som innefattar rätt delar av de fakultets-

gemensamma institutionerna. De ovan angivna tekniska bristerna går ut 

över arbetstid som bättre skulle kunna disponeras för analys. 

 

Ett modernt budgetsystem stöder ofta samtidig analys med jämförelsedata, 

och i många fall även en rationell hantering av generella ändringar. 

Planeringsavdelningen har under de senaste 4-5 åren tagit del av presen-

tationer av flera på marknaden förekommande budgetsystem. Många av 

systemen påminner om varandra. I flera fall kräver dock systemen en 

relativt resurskrävande förvaltning för underhåll av styrparametrar, 

versioner, licenser och användarutbildningar. Det finns tyvärr väldigt få 

exempel från andra lärosäten på lyckade installationer med resurssnål 

förvaltning.  

 

https://internt.slu.se/Documents/internwebben/ledningskansliet/budget/Vissa%20f%c3%b6r%c3%a4ndringar%20i%20planeringsprocessen%20samt%20tidplan%20f%c3%b6r%20budgetarbetet%20inf%c3%b6r%202015.pdf
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En extern utredare gjorde på uppdrag av ekonomiavdelningen under våren 

2015 en översyn över den nuvarande ekonomisystemsmiljön på SLU. I 

utredningen konstaterades bland annat att det finns avtalsmässiga och 

funktionella fördelar med att övergå till att använda den i SLU:s befintliga 

ekonomisystem inbyggda planeringsmodulen för budgetering. Med 

leverantören av ekonomisystemet (Agresso, numera under namnet Unit 4) 

har SLU nyligen tecknat ett åttaårigt ramavtal. Avtalet innebär att SLU, 

utan tillkommande licens- eller programvarukostnad, skulle kunna arbeta i 

planeringsmodulen i det befintliga ekonomisystemet utan andra kostnader 

än den egna interna tid och konsulttid som måste läggas på anpassning, 

införande och utbildning. Förvaltning och underhåll ska i stor utsträckning 

kunna utföras av ekonomiavdelningen inom ramen för den befintliga 

ekonomisystemsförvaltningen. 

 

I universitetsadministrationens verksamhetsplan för år 2016 har därför 

planeringsavdelningen fått i uppdrag att ansvara för genomförandet av 

projektet att införa Agresso som budget- och planeringsverktyg. Ekonomi-

avdelningen har i verksamhetsplanen ett särskilt prioriterat uppdrag att 

stödja planeringsavdelningen i detta projekt. 

  

2. Syfte – nytta med projektet 

Syftet med att byta ut budgetverktyget är att förbättra och effektivisera 

budgetarbetet för handläggare vid institutioner, avdelningar och fakultets-

kanslier. Prefekter och avdelningschefer ska kunna få snabbare respons på 

hur olika beslut om verksamhetsplaneringen påverkar institutionens eller 

avdelningens ekonomi.  

 

3. Mål – resultat av projektet 

Målet är att införa ett budgetverktyg som stöder och effektiviserar SLU:s 

planeringsprocess. Det verktyg som införs ska ha funktionalitet för: 

 upprättande av resultatbudgetar från lägsta organisatoriska nivå 

konsoliderade upp till högsta, 

 upprättande av budgetar fördelade per redovisningsområde, 

 samtidig analys mot jämförelsedata, 

 import av data från personalsystemet, 

 uppifrån fördelade belopp nedåt i den organisatoriska hierarkin, 

 fördelningar beräknade utifrån procentsatser/nycklar, 

 kalkylering av OH-påslag enligt SUHF-modellen, 

 m.m. 

 

Ett delmål i projektet är att några utvalda institutioner (eller motsvarande) 

under hösten 2016 ska kunna agera testpiloter för att säkerställa att 

systemet stöder universitetets behov. Om utfallet är positivt kan hela 

universitetet ta det nya systemet i bruk under 2017 inför arbetet med 

budget 2018.  
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4. Avgränsningar samt påverkan på annan verksamhet 

En indirekt effekt av att införa ett nytt budgetverktyg kan vara att SLU:s 

planeringsprocess och tidplan för denna kan ändras i vissa delar, men detta 

projekt syftar inte till att väsentligt ändra på de SLU-gemensamma kraven 

för vad som ska budgeteras i systemet. Önskemål från verksamheten har 

uttryckts om ett verktyg för projektbudgetering, men det ligger utanför 

ramen för detta projekt. Däremot skulle projektbudgetering kunna bli 

föremål för ett framtida särskilt utvecklingsprojekt.  

 

5. Kritiska faktorer 

Processdiskussioner, design, installation, test och utbildningar kommer 

kräva tid och det är därför rimligt att förbereda för att genomföra budget-

processen under hösten 2016 i det gamla systemet. En målsättning är att 

några utvalda institutioner (eller motsvarande) genomför budgetarbetet i 

det nya systemet för att säkerställa att systemet stöder universitetets behov. 

Tiden är sålunda en kritisk faktor och därför är det viktigt att projekt-

gruppen kan avsätta tid för att bidra till arbetet i den omfattning som krävs. 

 

En annan kritisk faktor är att SLU måste räkna med att i viss utsträckning 

agera försökskanin för själva planeringsmodulen, då leverantören inte har 

särskilt många liknande referensinstallationer vid andra lärosäten i drift. 

 

6. Genomförande 

För att lyckas med genomförandet av projektet och framtida förvaltning 

krävs ett nära samarbete mellan planeringsavdelningen och ekonomi-

avdelningen.  

Projektets arbetsgrupp ska inledningsvis inhämta en generell uppfattning 

om systemets möjligheter och begränsningar och sätta dessa i relation till 

SLU:s nuvarande planerings- och uppföljningsprocess. Resultatet av detta 

arbete ska mynna ut i en slags önskad design som sedan implementeras 

med hjälp av leverantören. Målet är att en stor del av detta arbete ska vara 

avklarat innan sommaren. Efter sommaren vidtar vidare utveckling och en 

testperiod där både projektgruppen och delar av referensgruppen kan 

komma delta. I detta skede av projektet kommer modifieringar och 

varianter prövas. När projektgruppen bedömer att systemet är redo att 

testas skarpt lyfts uppsättningen över i produktionsmiljö. Därefter utbildas 

de medarbetare vars verksamheter (institutioner eller motsvarande) 

kommer agera testpiloter under höstens budgetarbete. Det sista momentet i 

projektet blir att under våren 2017 utbilda samtliga medarbetare som ska 

använda verktyget framgent.  

 

7. Tidsplan 
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April-maj 2016: Process- och organisationsdiskussioner och 

kommunikation 

Juni: Workshop, utarbetande av underlag, fortsatt kommunikation 

Juli: Uppsättning i testmiljö av versioner för budgetering, test av 

personaldata. 

Augusti: workshop, tester av sommarens uppsättning, utveckling av ”OH-

snurra”. 

September: test av OH-snurra, fortsatta tester av övriga uppsättningar 

Oktober-november: överföring till produktionsmiljö, skarp budgetering av 

pilotinstitutioner. 

December 2016-februari 2017: förberedelse av utbildningar 

Mars-april 2017: utbildningar 

 

8. Projektorganisation 

 

Styrgrupp (3 personer) 

 Malin Larsson Lewin, ekonomichef, ekonomiavdelningen 

 Lena Ousbäck, planeringschef, planeringsavdelningen 

 Lasse Thorell, chefscontroller, planeringsavdelningen 

 

Styrgruppen ansvarar för att ta ställning i övergripande strategiska frågor 

kring projektets påverkan på planerings- och uppföljningsprocessen, beslut 

om vägval utifrån den ekonomiska tilldelning och tekniska möjligheter och 

begränsningar som införandet av det nya systemet kan generera.  

 

Styrgruppen kommer att hållas löpande informerad av projektledaren. Det 

är styrgruppen som till slut godkänner resultatet av projektet och lämnar 

över resultatet av projektet till uppdragsgivaren för förvaltning.  

 

Projektgruppen lyder under projektledaren och består av personer som 

bedöms ha kunskap, kompetens och intresse av att genomföra projektet. 

Medlemmarna i projektgruppen ska arbeta aktivt i projektet, dela med sig 

av sina erfarenheter, våga ge och ta konstruktiv kritik samt vara lyhörda för 

förändringar i och utanför projektet som kan påverka projektets resultat. 

 

Projektgruppen (6 personer) består av: 

 Joakim Ögger, controller, planeringsavdelningen (projektledare) 

 Anita Olofsson, systemekonom, ekonomiavdelningen (biträdande 

projektledare) 

 Anna Fogelberg, controller, planeringsavdelningen 

 Johan Karlsson, administrativ chef, institutionen för husdjurens 

utfodring och vård 

 Jaana Evander, administrativ chef, institutionen för 

livsmedelsvetenskap och institutionen för skoglig mykologi och 

växtpatologi 
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 Torbjörn Andersson, stf prefekt och institutionsekonom, 

institutionen för skogens produkter 

 

Övriga medarbetarresurser: 

 I frågor rörande import av data från personalsystemet kommer 

medarbetare vid personalavdelningen involveras i projektgruppens 

arbete. 

 Expertstöd från ekonomiavdelningen avseende den s.k. SUHF-

modellen som används för att budgetera institutionernas OH-

påslag kommer behövas. 

 

Projektgruppsmedlemmarna och projektledaren kommer löpande under 

projektet samråda om olika arbetsuppgifter och tidpunkter för leverans. 

Exakt tidsomfattning går inte att bedöma i förväg, men under projektets 

”högsäsong” i augusti-oktober kommer sannolikt en halv arbetsdag per 

vecka behöva avsättas för projektgruppsmöten och däremellan tillkommer 

enskilt arbete för alla i gruppen i specifika frågor. Projektledare och 

biträdande projektledare kommer att behöva avsätta mer tid. 

 

Projektledaren är underställd styrgruppen och ska agera arbetsledare, 

samordnare och informatör för projektet. Det innefattar bland annat att 

löpande informera styrgruppen och referensgruppen (se nedan). 

 

Referensgrupp (9 personer) 

Referensgruppen består av två representanter föreslagna av respektive 

fakultet, samt en representant från UDS. Dessa är för LTV-fakulteten 

Ammi Lindgren och Thomas Welwert, för NJ-fakulteten Anna-Lena 

Herfindal och Maria Bywall, för S-fakulteten Per Olofsson och Pär 

Andersson, för VH-fakulteten Björn Ekesten och Jimmy Karlsson samt för 

UDS Per Berg. 

 

Referensgruppen består av personer som är sakkunniga inom området, men 

inte ingår i projektet. Gruppen ska utgöra ett stöd och bollplank till projekt-

gruppen och kunna komma med inspel till och synpunkter på projektet och 

stå till förfogande för samråd. Referensgruppen ska också stå till för-

fogande för användartester av prototyper och färdig lösning. Projektet kan 

träffa referenspersonerna var för sig eller i grupp. Referensgruppen är 

viktig för att skapa engagemang och förankring i organisationen, men är 

rådgivande och har inte något ansvar eller beslutsrätt för projektet. 

 

Projektledaren ska hålla referensgruppen löpande informerad och kan kalla 

till särskilda diskussionsmöten vid behov. 

 

9. Resurser och budget 
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April-maj: Process- och organisationsdiskussioner och kommunikation 

Projektgruppen: totalt 65 arbetstimmar  

 

Juni: Workshop, utarbetande av underlag, fortsatt kommunikation 

Projektgruppen:  80 arbetstimmar  

Konsult: ca 10 arbetstimmar 

 

Juli: Uppsättning i testmiljö av versioner för budgetering, test av 

personaldata. 

Konsult: ca 30 arbetstimmar 

 

Augusti: workshop, tester av sommarens uppsättning, utveckling av ”OH-

snurra”. 

Projektgruppen: ca 96 arbetstimmar (16h x 6 pers.) 

Konsult: ca 50 arbetstimmar  

Referensgruppen: 9 arbetstimmar 

 

September: test av OH-snurra, fortsatta tester av övriga uppsättningar 

Projektgruppen: ca 96 arbetstimmar 

Konsult: ca 45 arbetstimmar  

Referensgruppen: ca 27 arbetstimmar (3h x 9 pers) 

 

Oktober-november: överföring till produktionsmiljö, skarp budgetering 

av pilotinstitutioner. 

Projektgruppen: ca 96 arbetstimmar 

Konsult: ca 45 arbetstimmar 

 

December-februari: förberedelse av utbildning 

Projektgruppen: ca 96 arbetstimmar 

Konsult: ca 20 arbetstimmar 

Referensgruppen: ca 27 arbetstimmar 

 

Mars-april: utbildning  

Projektgruppen: ca 96 arbetstimmar 

Referensgruppen: ca 27 arbetstimmar 

 

Summa timmar egen personal: ca 700h 

Summa timmar konsulter: 200h 

Konsultkostnad: 200h x 1400 kr = 280 000 kr 

 

Baserat på denna beräkning har i universitetsadministrationens verksam-

hetsplan för 2016 budgeten förstärkts tillfälligt med 330 tkr för införandet 

av Agresso som budget- och planeringssystem. 

 

Under de inledande faserna av projektet kommer även tid behöva tas i 

anspråk från personalavdelningen och IT-avdelningen. Det är också 

möjligt att Evry, såsom systemleverantör till personalsystemet kan behöva 

bidra med ett antal timmar. IT-avdelningen och Evry kommer i så fall 

debitera för nedlagd tid och ytterligare 50 tkr läggs därför till bedöm-

ningarna ovan. Personalavdelningen kan däremot, i likhet med planerings- 

och ekonomiavdelningarna, betraktas som fria resurser. Det förklarar att 

uppskattningen stannade vid 330 tkr (280 tkr+50 tkr).  
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I enlighet med universitetsdirektörens beslut 2014-11-06 om hantering av 

utvecklingsprojekt inom universitetsadministrationen följs den 

organisatoriska linjen, vilket gör avdelningschefen, i detta fall planerings-

chefen, ekonomiskt ansvarig. Om projektet över- eller underskrider budget 

hanteras det inom avdelningen. För att underlätta löpande uppföljning och 

slutrapport bokförs projektet på eget kostnadsställe och projektkod (kst 

9790005, prj 96100048). 

  

 

10. Kommunikation/ förankring under och efter projektet 

Inledande information om projektstarten ges vid 

 fakulteternas prefektmöten i maj-juni 2016 (prel. LTV 12/5, NJ 

16/6, S 16/5 och VH 18/5), 

 nätverket av beslutstöd och övergripande ekonomer 24-25 maj, 

 något eller några möten i universitetsadministrationens chefsgrupp 

(ACG) under våren 2016, och 

 ytterligare informationstillfällen om önskemål finns från t ex 

fakultets prefektgrupp eller ACG. 

 

11. Avslut och avlämning 

Efter projektets sista fas, utbildningen, överlämnas projektresultatet till 

linjen, vilket innebär å enda sidan ekonomiavdelningen som får ansvaret 

för den tekniska förvaltningen avseende anpassningar, förändringar och 

annat underhåll och å andra sidan planeringsavdelningen som förvaltar 

själva planerings- och uppföljningsprocessen. Eventuella kommande 

anpassningar och förändringar ska genomföras i samråd mellan de båda 

avdelningarna. Utbildning av nya medarbetare och utbildning efter 

förändringar bör organiseras i samverkan mellan båda avdelningar. 

 

Om det tekniska underhållet kommer medföra särskilda kostnader utöver 

de kostnader som idag är förknippade med befintliga moduler i ekonomi-

systemet bör ekonomiavdelningen tilldelas särskilda medel för 

förvaltningen av budgetmodulen.  

 

12. Godkännande av projektplanen  

Projektets planering och förutsättningar godkänns samt uppdraget 

accepteras av uppdragsgivaren och projektledaren. 

 

 

 

 

 

Uppdragsgivare   Projektledare 

Ort och datum   Ort och datum 


