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Fråga: Svar:
Christer,  på vilket sätt kommer ert arbetssätt att föröndras maa M Egentligen inte ett nytt arbetssätt men ett nytt område där vi inte varit 
Hansens? verksamma tidigare. Här handlar det om boenden för ca 300 

studenter. 
När det gäller redovisning så har vi K2-modellen på alla stiftelser 
idag medan Michael Hansen har K3-modellen, så det blir ett helt 
annat arbetssätt med just den delen. Dessutom har de ett annat 
ekonomisystem med tanke på hyresdebiteringar osv. Ny 
redovisningsmodell och nytt ekonomisystem alltså men även andra 
aspekter som påverkar arbetssättet t ex hantera hyresgäster, 
underhållsplaner osv.

Hur påverkar det nya placeringsreglementet redan befintliga 
stiftelser?

På kort sikt kommer egentligen inga förändringar att ske, då vi under 
flera år redan arbetat utifrån dessa nya regler (även om de inte 
funnits i reglementet). På längre sikt kan skrivningen om att ta 
hänsyn till FN:s klimatmål påverka en del innehav. Branschen håller 
på att utvecklas och många frågor inom detta område har ännu inga 
exakta definitioner. Så småningom kommer någon form av 
branschstandard att utvecklas. 

Kan ni specificera klimathänsyn mer konkret? I dagsläget innebär detta konkret att vi inte investerar i bolag med 
verksamhet inom produktion av olja, kol och naturgas. Vår 
portföljscreeningkonsult tar fram en rapport som benämns 
"klimatanalys". Denna screening tar ett bredare grepp om 
fossilfrågan genom att även ge synpunkter på bolag som gör tjänster 
åt t ex oljebolag. Det finns inga exakta definitioner av klimathänsyn. 
Ett mer "modernt" synsätt börjar skönjas. En del har frångått 
synsättet att exkludera t ex oljebolag och istället placera i bolag som 
visserligen är i branschen men som håller på att utveckla 
verksamheter som syftar till att ersätta fossila bränslen 
(omställningsbolag). 

Kommer powerpointerna av dagens  presentationer skickas ut eller 
läggas upp på ekonomiwebben?

Ja, Powerpoint-bilderna lägger vi ut på Ekonomiwebben tillsammans 
med alla frågor och svar som kom in under förmiddagen.

Hur skickar ni ut påminnelserna, via mejl eller i systemet? Cecilia De kommer att skickas ut via Lupin men man kommer att få ett mail 
om att du har en ny faktura att hantera.

Kommer sektionen ekonomi att lägga ut en förteckning över 
makulerade fakturor?

Lista kommer läggas ut framöver vid periodstängningarna.

Cecilia eller HR, får doktorander (eller andra) som deras anställning 
har  slutat under 2021 lönerevision beloppet betalda till sig? 

Anställda som omfattas av lönerevisionen, men som slutat under 
perioden får ett retroaktivt belopp utbetalat till sig. 

Kommer skatteavdraget bokföras på nytt konto? Ja. Men hela leverantörsfakturan bokförs på kostnadskonto som 
vanligt. Konteringen på skattekonto och utbetalningen till 
Skatteverket görs centralt.

Kan det blir några konsekvenser för LU om man skulle missa att Vi vet idag inte vilka konsekvenser det får om man inte gör 
kontakta er om ett skatteavdrag för ett företag utan f-skattebeslut skatteavdrag enligt den nya regeln om skatteavdrag på ersättning 

som betalas ut till ett utländskt företag för arbete utfört i Sverige. Har 
betalningen redan gjorts till leverantören så finns inget att göra 
skatteavdraget på, man kan alltså inte göra en rättelse i efterhand.

BankID krävs som verifiering av betalningar med Eurocard-
företagskonto. Är Freja eID något som kan användas till det?

Svar från Eurocard: Inget stöd för Freja eID i dagsläget.

Gäller det här med att skicka fakturor med internpost även för oss 
som har region Skåne som hanterar posten? 

Det sker varje dag utväxling mellan Region Skånes och 
universitetets internpost. För att säkerställa att internpostkuvertet 
hamnar rätt så ska man skriva Lunds universitet Box 188 på 
internkuvertet som skickas via Region Skånes internpost till LU:s 
internpost.

Kommer sjukhusanställda att kunna fortsätta att arbeta med fakturor, Det är fortfarande ett frågetecken. Vi har inte fått klarhet i detta ännu. 
fakturering, inköp, beställningar, proceedo när LU ansluts till SSC? Eftersom det är samma integration som till Primula måste vi när det 
 Fick inte längre arbeta med Primula när det gjordes om. är klart hur Proceedo-behörigheterna ska se ut se till att det passar 

båda systemens behov.  
Agneta, Hur ska fakturor  som inte har en order i Lupin att hanteras ? Kommer precis som idag att gå i efterattestflödet. Fakturan kommer 

till granskaren som ska granska den och sedan går den till 
attestanten. Den kan därefter eventuellt fastna i en kontroll i 
efterhand, efter attestflödet. Samma hantering, ingen skillnad där.

Var lite svårt att greppa vad som är nytt och vad som kommer vara 
som idag...  Kommer Lupin att "skrotas"?

Det är vår uppsättning av Lupin som kommer att skrotas. Vi kommer 
istället att anslutas i en nyuppsättning i Statens Servicecenter. 
Den kommer delvis att vara ganska lik den vi har nu, men kommer 
att vara annorlunda t.ex. när det gäller grupper och roller och hur 
man har det i sina väljlistor. Det finns en risk att det blir långa 
väljlistor och därför blir det ännu viktigare att arbeta med favoriter.

Agneta, får LU extra finansiering fr staten för att ta detta projekt i 
hamn?

Nej



Fråga: Svar:
Kommer det gå att lätt söka fram gamla fakturor i det nya Lupin? Frågan om åtkomst till gamla fakturor är en av de saker som vi satt 

upp på listan att utreda inför avvecklingen men jag har inga svar 
idag. Det kommer senare i projektet.

Ska vi kalla det "Lupin" i fortsättningen, eller vad? Nej det tror jag inte. Troligtvis Proceedo men det återstår att se.
Kommer vi kunna hitta fakturor från gamla Lupin, eller försvinner 
åtkomsten till dessa efter övergången?

Frågan om åtkomst till gamla fakturor är en av de saker som vi satt 
upp på listan att utreda inför avvecklingen men jag har inga svar 
idag. Det kommer senare i projektet.

Hur kontrollerar ni att leverantörer har ett bra miljöarbete? Det handlar om att vi måste ställa specificerade krav som kan följas 
upp. Det måste också vara tillämpbart på det område som 
upphandlas. 
Om man till exempel jämför fordonsbränsle och livsmedel så har 
olika områden sina förutsättningar. Detta är bakgrunden till att en 
hållbarhetsgrupp har bildats för att ta fram kunskap och strukturerat 
arbetssätt.

Hur kan en hjälpa till för att ni ska kunna fånga upp de enskilda 
upphandlingarna? På avdelningsnivå är det svårt med 
omvärldsanalys

Om frågan avser hur man ska få en samlad information om de 
upphandlingar som görs på olika institutioner för att kunna se när vi 
totalt på LU har ett så stort behov att det krävs en annan form av 
upphandling, så är det något som vi hoppas skapa bättre 
förutsättningar för i samband med projekt Inköp 2023. Där tänker vi 
att om inte alla, så betydligt fler upphandlingar, ska genomföras med 
stöd av upphandlingsverktyget och avtalen samlas i samma databas, 
vilket ökar möjligheterna att följa upp avtalen.

Hur hittar man  universitet för utbyte? Måste man få inbjudan? Du kan ha ett utbyte med vilket lärosäte som helst i Europa. Det 
behöver inte vara något partneruniversitet. Det finns information om 
vilka som är partneruniversitet på den sida vi länkat till i vårt material. 
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-
utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-
mobilitet/erasmus-personalfortbildning
Man måste inte få inbjudan utan kan själv ta kontakt med det 
universitet/organisation som man är intresserad av och komma 
överens om ett samarbete.

De nämnde att de har lagt till en notis gällande momsavdrag när man 
använder konto för hyrbilar. Kan man förtydliga var den här
 notisen finns?  

Den finns i Lupin när du väljer hyrbilskontot vid kontering av fakturan. 
Ett meddelanderuta kommer upp där det står vad som gäller.

Vad gäller momsavdrag på andra poster (ej drivmedel) som ibland 
finns med på faktura för bilhyra ?  Det kan vara lite extra tjänster 
(t.ex. extra förare, sanering av bilen mm)

De kostnaderna kan man dra moms på, dvs det är fullt momsavdrag.

Tack för beskrivning av kalkyldiff och budgetdiff! Hade varit bra att se Mer om dessa begepp finns på Ekonomiwebben 
exempel på detta i EOS, tack. https://www.ekonomiwebben.lu.se/mitt-arbete/bokforing-och-

avstamning. Exempel med siffror i EOS finns i den nya rapportguiden 
på sidan 16 och framåt.

Bra att internfakturan med á-pris fungerar! Slå gärna ett slag för att 
detta används (á-pris och antal timmar, för att få ett totalpris), tack. 
Rätt ofta ser man bara ett totalpris.

Bra synpunkt. Vid sådan typ av försäljning, så underlättar tydlighet! 
Det finns dessutom finansiärer (EU) som vill se hur interna kostnader 
beräknats. 

Vad kommer att gälla nästa år då man rekv. Medel från ext 
finansiärer? Privat Bank-ID?  Lucat-ID

Om vi tolkar frågan om det krävs digitial identifiering för att rekvirera 
externa medel till LU, så är svaret att det är inget vi på sektionen 
Ekonomi känner till. Rekvisitioner ställs ut som en typ av kundfaktura 
och skickas iväg i motsvarande flöde utan att vi som avsändare 
behöver extra identiifering. Det skulle i så fall vara något som en 
enskild finansiär kräver. Om du som är frågeställare (eller någon 
annan), hört om något sånta fall, få ni gärna meddela oss!

Hur är det nu?, ibland skiljer vernr och fakturanr... ? Om så, kan 
detta tydliggöras?

- Ext.kundfaktnr (efter 2021-03) = Vernr
- Ext.kundfaktnr (före 2021-03) ≠Vernr
- Int.kundfaktnr ≠ Vernr
- Ext.levfaktnr i Raindance = Vernr, men ≠ 
- Int.levfaktnr ≠ Vernr

leverantörens faktnr

Berätta gärna om rutin och policy kring hur mycket pengar som dras 
från en forskares forskningsbidrag när hen är sjukskriven. 
Är det så att lön konteras i hög grad (mer 50 %) på 
bidragsaktiviteten?

Vi (HR) hanterar lönerelaterade frågeställningar kring de som är 
anställda. Vid anställning hanteras därtill hörande lön och andra ev 
ersättningar enligt gällande regelverk för sjukskrivning. Eventuella 
kopplingar till/påverkan på forskningsbidrag i denna typ av fall kan vi 
inte svara på då detta inte hanteras av oss och inte heller regleras i 
Primula (personal-/lönesystem). Möjligen kan det vara avhängigt av 
hur avtalet med resp bidragsgivare är formulerat men inget vi kan 
svara på eller är involverade i. 

HR sektionen Kontakta Skatteverket alternativt SSC för frågor kring den utbetalda 
Angående lönerevisionen och retroaktivlön. Hur kommer den lönen. Se även Skatteverkets generella information om 
retroaktiva lönen påverka oss skattemässigt? Det kan handla engångsbelopp.
om stora belopp, då perioden är 1/10-2020 till 31/3-2022.

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/engangsbelopp.4.70ac421612e2a997f85800014872.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/engangsbelopp.4.70ac421612e2a997f85800014872.html
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/skattetabeller/engangsbelopp.4.70ac421612e2a997f85800014872.html
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