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1. Översikt
1.1 Bakgrund
Indirekta kostnader (och intäkter) som uppstår på universitetets olika organisatoriska nivåer
(universitetsgemensam, fakultet, institution, avdelning) fördelas nedåt i organisationen för att slutligen hamna
på kärnverksamhetens kostnadsbärare. Denna fördelning hanteras på de olika nivåerna via uppgifterna
Budget fördela universitetsgemensamma kostnader, Budget fördela fakultetsgemensamma kostnader och
Budget fördela institutionsgemensamma kostnader.

2. Fördelningsbasen
2.1 Inmatning
Fördelningsbasen anger med vilken fördelning de gemensamma kostnaderna fördelas ner i organisationen
på utbilnings- uppdragsutbildnings- och forskningsnivå. Vid inmatning av universitetsgemensamma
kostnader anges fördelningsbasen på områdesnivå. Vid inmatning av fakultetsgemensamma kostnader
anges fördelningsbasen på institutionsnivå och vid inmatning av institutionsgemensamma kostnader (gäller
de institutioner som har avstämningsnivå på avdelning) anges fördelningsbasen på avdelningsnivå.
Fördelningsbaserna för alla nivåer läses in centralt till respektive uppgift (Budget fördela
områdesgemensamma, institutionsgemensamma resp. avdelningsgemensamma kostnader) därefter kan de
inlästa fördelningsbaserna, om behov finns, justeras direkt i uppgiften.
Kontrollera speciellt fördelningsbasen på uppdragsutbildning, så att det enbart ligger fördelningsbaser i
denna kolumn på de organisatoriska enheter som kommer att budgetera på verksamhetsgren 54.
Exempel inmatning fördelningsbas fakultetsgemensamt

Vid inmatning av t ex fakultetsgemensamma kostnader är det möjligt för en fakultet att lägga upp flera
uppgifter på olika kostnadsställen att fördela utifrån. Observera dock att det bara finns en fördelningsbas
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som för dessa kostnadsställe blir gemensam. Nerfördelning från universitetsgemensam nivå sker enbart till
ett kostnadsställe per fakultet.

3. Belopp att fördela
3.1 Inmatning
Beloppen för gemensamma kostnader (universitets- fakultets- resp avdelningsgemensamma beroende på
vilken organisatorisk nivå ni arbeta med) matas in i tabellen Indirekta intäkter/kostander belopp i uppgiften
Budget fördela områdesgemensamma, institutionsgemensamma resp. avdelningsgemensamma kostnader.
Kontrollera speciellt att ni inte lagt någon kostnad för uppdragsutbildning om ingen av era underliggande
organisatoriska enheter kommer att budgetera på verksamhetsgren 54.
Exempel inmatning av universitetsgemensamma kostnader:

Exempel inmatning av fakultetsgemensamma kostnader:

På raden Tillägg universitetsgemensamt läggs kostnader för CFL och Lokal avgift som inte är med i
nedfördelningen på raden Universitetsgemensamt. Detta görs på fakultetsnivå.

Exempel inmatning av institutionsgemensamma kostnader (i de fall avdelning är avstämn.nivå):
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4. Fördelning på funktion
4.1 Inmatning
Nedfördelade belopp fördelas också ut på olika funktioner genom att man anger procentuella fördelningar.
Vid inmatning av t ex fakultetsgemensamma kostnader är det möjligt att för ett område lägga upp flera
uppgifter på olika kostnadsställen att fördela utifrån. Observera docka att det bara finns en gemensam
funktionsfördelning för dessa kostnadsställe.
Kontrollera att summan av fördelningen blir 100% lodrätt för varje verksamhetsgren, se exempel nedan.
Exempel funktionsfördelning:

5. Skapa transaktioner
5.1 Uppdatera fördelningar
Utifrån inmatade belopp, fördelningsbas och funktionsindelning skapas transaktioner på verksamhetsgren 91
jämt fördelade på budgetårets tolv perioder. Alla fördelade belopp samt alla transaktioner skapas om vid
klick på knappen <Uppdatera fördelningar>. Knappen finns på arbetsytorna både för inmatning av
universitetsgemensamt, fakultetsgemensamt och institutionsgemensamt.

6. Uppdatering resultaträkning
6.1 Uppdatera resultaträkning
För att fördelningarna ska slå igenom i resultaträkningen, gå ut till portalen och gå in i Resultaträkning (under
ekonomi). Ställ dig på ditt område och tryck på knappen <Uppdatera >.
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7. Sammanfattning
7.1 Arbetsmetod
1. Gå in i uppgiften Budget fördela universitets- alt. fakultets- alt. institutionsgemensamma kostn.
2. Lägg in de summor som ska fördelas ner på utb/uppdr.utb/forskn (tabellen: Indirekta intäkter/kostnader
belopp). Kontrollera speciellet fördelning till uppdragsutbildning. Spara.
3. Lägg in funktionsindelningen. Summan ska bli 100% på resp. utb/uppdragsutb/forskn (tabellen: Indirekta
intäkter/kostnader funktion). Spara.
4. Justera fördelningsbasen om behov finns (tabellen: Indirekta intäkter/kostnader nedfördelning).
Kontrollera speciellt fördelningen till uppdragsutbilning. Spara.
5. Tryck på knappen <Uppdatera fördelningar> överst på sidan.
6. För att fördelningarna ska slå igenom i RR gå ut till portalen och gå in i Resultaträkning (under ekonomi).
Ställ dig på ditt område och tryck på knappen <Uppdatera >.
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