
Frågor och svar från Ekonomidagen 3 december 2020 
 

Agneta Sjöfors, tidsrapportering var hittar jag mer info kring detta? 

"Agneta svarade: 

Använd sektion Ekonomis supportformulär (https://forms.eken.lu.se/), välj kategori ""Övrigt"", skriv 

att ni vill bli kontaktade för att veta mer om tidredovisning och lite om ert behov, t.ex. för att kunna 

rapportera EU-projekt." 

Eva, kommer BI ersätta Spendency? 

"Eva svarade: 

Nej, Power BI är ett komplement till Spendency. Båda systemen behövs för att få fram 

inköpstatistik." 

Hur kolla hur mycket LU Totalt köpt inför ev upphandling 

"Eva svarade: 

Kontakta Inköp-och upphandling via supportformuläret (https://forms.eken.lu.se/), välj kategorin 

Inköp/Avtal och upphandling." 

Agneta, kommer vi att få ut bilderna som de olika talarna visar? 

"Agneta svarade: 

Ja, bildspelet kommer att läggas på Ekonomiwebben." 

Vad är ”forskningsinfrastruktur”? 

"Tim svarade: 

Det är ett samlingsbegrepp, kan vara ett instrument eller en hel anläggning, t.ex. är ESS en 

internationell forskningsinfrastruktur och MAX IV är en nationell forskningsinfrastruktur. Stora lasrar, 

mikroskop och Humlab på HT är andra exempel." 

Varför tror DU att regeringen inte lyssnat på lärosätena om basanslag? 

"Tim svarade: 

Det kan delvis bero på den politiska logiken och styrningsmöjligheterna. Politikerna kan tycka att det 

är lättare att styra enskilda myndigheter så som t.ex. VR, medan vi lärosäten är av tradition både 

ovana vid styrning och mer svårstyrda. Om sittande politiker vill detaljstyra, så väljer de råden 

framför lärosäten. Det kan också bero på misstro mot lärosätena och deras myndighetskapital, 

speciellt från Finansdepartementets sida. Om vi har mycket myndighetskapital på hög anser de 

kanske inte att vi fullgör vårt uppdrag på bästa sätt och väljer att ge nya anslag till råden istället." 

Myndighetskapitalet 2020. Några diskussioner om att inte ta in något MK ? 

"Tim svarade: 

Det har funnits lite, men förvånansvärt lite diskussion om detta. Universitetsstyrelsen har beslutat 

om avlyftsmodellen och att det sparade kapitalet får högst vara 15% samt att 10% av det 



överskjutande kapitalet lyfts in till centrala- och fakultetsgemensamma satsningar. Forskarskolan 

inom Agenda 2030 och RQ20 är exempel på sådana satsningar. I den resursfördelning som US nyligen 

fattat beslut om ligger avlyftsmodellen som en planeringsförutsättning de kommande två åren. Det 

har funnits diskussioner med fakulteterna om effekter pga Coronaåret, men inte på något djupare 

plan. Beslutet ligger kvar." 

"Kommer man ta hänsyn till intecknat myndighetskapital inom LU i framtiden? 

"Tim svarar i efterhand: 

För närvarande förs inte några diskussioner om att ta hänsyn till intecknat myndighetskapital vid 

beräkning av måltal." 

Jag undrar över registrering av forskningskontrakt, jag skickar dem nu till registrator 

som lägger in dem i diariet. Ska jag även själv gå in i Lucris och lägga in dem där sedan? 

"Helena svarade: 

Finessen med den centrala funktionen är man får hjälp med både diarieföring av kontraktet OCH 

registreringen av kontraktet i Lucris. Läs mer om tjänsten och hur och varför på 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forskningskontrakt " 

Fråga till Cecilia, vad innebär lånefinansiering? LU lånar från banken eller ?? 

"Cecilia svarade: 

Nej, det är lån hos Riksgäldskontoret. Bakgrunden är att anslagen är ettåriga och ska förbrukas under 

året. Därför finns det en regel att anläggningstillgångar i den anslagsfinansierade verksamheten ska 

finansieras med lån och bara årets förbrukning dvs. avskrivningarna ska belasta årets anslag. Kan 

tyckas onödigt för oss som just nu har så mycket myndighetskapital, men det är alltså ett krav på 

myndigheter för att de ska kunna göra investeringar även om de inte har råd med hela 

inköpssumman under året." 

Fråga till Helena, Ät det en separat rapport för analys av stödverksamheten i EOS. 

"Helena svarade: 

Nej, tanken är att analysen ska ligga som ett avsnitt i den befintliga bokslutsrapporten för tertial 3." 

Är där någon förändring när det gäller bokföring av intäkter och kostnader för 

uppdragsutbildning? Ska vg 54 användas precis som tidigare? 

"Cecilia svarade: 

Nej, det är inga förändringar. Det fördes diskussioner om ändring i redovisningsmodellen tidigt i 

höstas, men det blev ingen sådan förändring. 

Tillägg efteråt: Diskutera alltid klassificering av projekten tidigt i planeringen, så att ni landar rätt i 

bokföringen." 

"Representationsfråga: Forskare från institutionen delar vid lunchseminarium där 

externt projekt står för lunchbaguetterna. Vilket konto bör användas. ” 

"Szidi och Valerija svarade i efterhand: 



Eftersom frågan är vilket konto som bör användas så tolkar vi ”externt projekt” som externfinansierat 

forskningsprojekt, och att frågeställaren med ”lunchseminarium” menar föreläsning under lunchtid 

för anställda och andra. Då blir svaret att inköpet av lunchbaguetterna ska konteras med konto 

57323 Måltid arbetsmöte. Momsavdrag får inte göras och det blir förmånsbeskattning för 

deltagarna. " 

"Hej! Har en fråga till Tim: Finns det planer på att ha en central pott för ytterligare 

utdelning av medfinansiering av indirekta kostnader? Jag tänker på anslag från externa 

finansiärer, som är så stora som över 4 miljoner USD, där glappet mellan institutionens 

påslag och det som anslagsgivaren tillåter är 8 procentenheter. Det är oerhört svårt för 

en enskild forskargrupp att själv kunna finansiera ett par miljoner för att täcka detta 

glapp i indirekta kostnader." 

"Tim svarade i efterhand: 

En bra och intressant fråga. Nej, det har inte funnits några sådana diskussioner eller planer. Det tror 

jag i huvudsak beror på att en fakultetsövergripande pott skulle gynna vissa fakulteter medan andra 

fakulteter inte skulle ha någon större nytta av den. Det är lite det gamla klassiska spänningsfältet 

mellan våta och torra fakulteter som kommer in här." 

Jag skulle behöva ha beslutet på att man inte får ha fest i universitetets lokaler från 

1999. Var hittar jag det 

"Szidi och Valerija svarade i efterhand: 

Beslutet om festverksamhet i LU:s lokaler från 1999 finns inte ute på medarbetarwebben. Vi utreder 

med LU Byggnad och administratörerna av Regelverket om publicering av beslutet. Riktlinjer om 

alkohol finns här: 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/alkohol-och-andra-

droger-gemensamma-riktlinjer-och-rutinbeskrivning-vid-lunds-universitet.pdf" 

Vad är kilu? 

"Helena svarade: 

KILU som användes i exemplet om ny inköpsorganisation är förkortning av Kemiska institutionen vid 

Lunds universitet" 

"Kan man titta på hela denna föreställningen på Youtube i efterhand? (Tänker på vår 

nyanställda ekonom som börjar nästa vecka )" 

"Agneta och Helena svarade: 

Det är inget bestämt ännu, OH -bilderna och alla Frågor & Svar läggs ut på Ekonomiwebben" 

Vad är per/-res buddy? 

"Helena svarade: 

Det var en benämning på en kollega i exemplet från en institution på Med-fak. Där fanns en 

välfungerande rutin där ekonomerna hade utsedda bollplank bland kollegorna som de kunde 

diskutera periodiseringsfrågor med. Bollplanket kunde även vara till hjälp vid boksluts- och 

budgetanalysen." 

https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/alkohol-och-andra-droger-gemensamma-riktlinjer-och-rutinbeskrivning-vid-lunds-universitet.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/alkohol-och-andra-droger-gemensamma-riktlinjer-och-rutinbeskrivning-vid-lunds-universitet.pdf


På tal om nätverk för lärande; skulle man kunna tänka sig en teamsgrupp för 

ekonomer?, med undergrupper/kanaler som t ex periodiseringar, kalkyler, budget, 

bokslut, EU-projekt... etc 

"Helena och Agneta svarade: 

Det är ett intressant förslag som vi gärna diskuterar med frågeställaren och tänker lite mer på! 

Tillägg efteråt: 

Vi har tagit emot frågan och utreder den." 

Man kan anlita Eken för upphandling, medför det en intern kostnad? 

"Agneta svarade: 

Upphandlingar- över tröskelvärdet (ca 1,4 milj) ska göras av Sektion Ekonomi och ingår i vårt uppdrag 

(ingår universitetsgemensamma kostnader). 

Avdelningen Inköp och upphandling kan även stötta institutionerna i att genomföra Förenklade 

upphandlingar, blir då en intern tjänst (timpris). Tillägg efteråt: 

Om du vill beställa tjänsten ska du skicka in en blankett för beställning av upphandling. Använd 

samma blankett som till Öppen upphandling   " 

Exakt var hittar jag obetalda fakturor? 

"Szidi svarade i efterhand: 

Den ligger på ekonomiwebben med inloggning till LU Box, https://www.ekonomiwebben.lu.se/mitt-

arbete/faktura/leverantorsfaktura" 

En fråga/kommentar angående frågor om lönekostnader: vid kontakt med er så 

hänvisar ni till SSC, som i sin tur hänvisar tillbaka till LU osv. Detta är frustrerande. 

"Helena svarar i efterhand: 

Håller med om att det kan vara frustrerande att bli bollad mellan olika instanser. Ofta kan frågor ha 

olika infallsvinklar, så då kan man behöva dela upp dem. Se annars nedan hur man kan tänka vem 

man ska vända sig till: 

* Som anställd (egen anställning/ersättning) ska man endast vända sig till Sektionen Ekonomi om 

betalningsvillkor på lönekravsfaktura (men innehållet besvaras av SSC) 

* Som Ekonom ska du bara vända dig till Sektionen Ekonomi i frågor om att ändra grundkontering 

mellan fakulteter, allmänna konteringsfrågor, dela persons lönekontering, hjälp av tolka 

lönekostnader i ekonomirapporter, frågor om löneperiodiseringar samt frågor på lönereturer 

* I övriga frågor dras gränsen mellan Hur? och Vad?  

- Vänd dig till SSC om du har frågor om din egen lön eller HUR du registrerar ärenden i Primula 

- Vid VAD-frågor ska man vända sig till sin lokala HR-kompetens som besvarar eller tar frågan vidare. 

Lokal HR kan vända sig till fakultets HR som besvarar eller lägger frågan vidare i ärende till Centrala 

HR. " 

https://www.ekonomiwebben.lu.se/mitt-arbete/faktura/leverantorsfaktura
https://www.ekonomiwebben.lu.se/mitt-arbete/faktura/leverantorsfaktura
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