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Institutionernas checklista för inkomstperiodisering 

Inför periodiseringsarbetet, steg 1 

När aktuell period fortfarande är öppen för bokföring måste du, förutom den vanliga 
avstämningen att bokföringen är korrekt, göra ett antal specifika kontroller: 

Är aktiviteterna märkta med rätt status, Periodisera eller Resultatavräkna?  

• Rapport: 1 Kontroll P/R inför periodisering 

☐ 

Är samtliga uppgifter som krävs inför periodiseringen registrerade på aktiviteterna? 

• Rapport: 2 Kontroll uppgifter 

☐ 

Är periodiseringsgrupper korrekt registrerade?  

• Rapport: Kontroll periodisering pergrupp (finns i en flik bakom rapporten 
”2 Kontroll uppgifter”) 

☐ 

Är intäkter bokförda med rätt konton, motparter och finansiärer? 

• Rapport: 3 Finansiärskontroll 

☐ 

 

Se guide 1 Kontroller inför inkomstperiodisering 

 

Under slutgranskningsdagarna, steg 2 och 3 

När Raindance har stängt för ytterligare bokföring på aktuell period ska du 
slutgranska de periodiseringsförslag som systemet har skapat. 

Steg 2: 

Är de föreslagna periodiseringsbeloppen korrekta?  

• Rapport: Belopp – periodisering  

• samt eventuellt fliken Belopp – periodisering pergrupp 

☐ 

 

Steg 3: 

Är de föreslagna konteringarna korrekta? 

• Rapport: 1 Kontering – periodisering  

• samt eventuellt fliken Kontering – periodisering pergrupp 

☐ 

Om ingen bidrags- eller uppdragsintäkt har inkommit använder Raindance den 
kontering som finns ifylld på aktivitetens flik 2 (registrerad via rapporten Adm 
aktiviteter och bifoga dokument). Är den konteringen korrekt?  

• Rapport: 2 Kontering periodisering utan intäkt  

• samt eventuellt fliken Kontering periodisering utan intäkt pergrupp 

☐ 

 

Se guide 2 & 3 Kontroll periodiseringsbelopp och kontering 
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När kontrollerna på första sidan är klara kan du gå vidare till att kontrollera 
nedanstående punkter för dina kostnadsställen. Instruktioner för respektive punkt 
finns i guide 4 Avstämning periodisering. 

 

 • Rapport: Avstämning prel periodisering ☐ 

1 Rimligt/förväntat resultat efter periodisering ☐ 

2 Justeringar ☐ 

3 Aktiviteter med status P som har utfall i kolumn Resultat efter 
periodisering 

☐ 

4 Periodiseringsgrupper ☐ 

5 Periodisering på §4-konto ☐ 
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[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 0

		Manuellt godkänd: 3

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 27

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Manuellt godkänd		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Manuellt godkänd		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Manuellt godkänd		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Godkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling
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