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Ekonomidagen 2021
08.30 Välkomna!

Helena Jönsson och Filip Bengtsson

Stiftelser & donationer sedan 1666
Klemens Ganslandt och Krister Åstrand

Bokslut 2021 och Stöd vid periodhantering
Cecilia Sjöström och Helena Josefsson

09.10 - - 15 min Paus - -

09.25 Aktuellt inom fakturahantering och utbetalningar

Ulrika Ström

Inköp 2023
Agneta Sjöfors

Inköp och upphandling

Måns Weimarck

10.00 - - 5 min Paus - -



Ekonomidagen 2021
10.05 Uppsamling, svar på frågor

”Ett minne för livet, från Valencia”
Szidi Ruggiero och Wictoria Jogmark

Årets Quiz
Szidi Ruggiero och Valeria Panic

Framåtspaning och annat på gång
Helena Jönsson

10.50 - - 5 min Paus - -

10.55 Aktuellt från sektionen HR
Marie Härstedt, Per Bengtsson och Malin Holm Paulcén

11.10 "Trädgårdsdjur: myllret och mångfalden som växterna älskar” 
Marie Dacke

11.55 Tack och hejdå!

.



STIFTELSER & 
DONATIONER 
SEDAN 1666

Klemens Ganslant 
och 

Krister Åstrand



Ursprungsdonation
• År 1666 änkedrottningen Hedvig Eleonora – gårdar/

Stiftelsen Akademihemman

• Universitetets finansiering fram till 1820-talet

• År 1564 Stiftelsen (Aeryleanska) – LU övertagit från kyrkan 
(utrikes resor) 



Stiftelsernas organisation

• Universitetsstyrelsen

• Donationsstyrelsen 

• Ekonomisektionen/ 
Stiftelseförvaltning 



Uppdraget
• Förvalta 700 stiftelser och 80 LU-Fonder  – värdepapper, bankmedel, 

diverse fonder

• Samt några stiftelser med fastigheter t ex Biskopshuset, Juridicum, 
Classicum och jordbruksmark (ursprungsdonation) 

• Dela ut avkastningen (drygt 100 mnkr/år)



2016 2017 2018 2019 2020 2021

Avkastning på
kapitalet 10,0% 9,3% -4,2% 21,5% 4,1% 18,2%

Index aktier/räntor
(50/50) 6,3% 4,7% -1,6% 17,4% 8,3% 13,6%

Avkastning på kapitalet 2016-2021 (okt), samförvaltade stiftelser



Kapitalets utveckling
• 2016 2,6 mdkr (plus fastigheter/mark)

• Nya donationer

• Utdelning av avkastningen (drygt 100 mnkr/år)

• 2021 (okt) 4,5 mdkr (plus fastigheter/mark)



Placeringsreglemente
• Nytt placeringsreglemente december 2020

• Från FN Global Compacts (principer om mänskliga rättigheter, 
arbetsrätt, miljö och anti-korruption) och

• Exkludering av kol-/oljebolag för LU

• Till exkludering av kol-/oljebolag för alla placeringar och ambitioner att 
beakta FN:s 17 globala mål inom Agenda 2030 inom förvaltningen

Och även exkludering inom ett antal områden som krigsmaterial, 
tobak m fl



Placeringsreglemente (forts.)
• Haft höga ambitioner inom klimatområdet under ett flertal år

• Studenterna arbetat aktivt med dessa frågor liksom 
universitetsstyrelsen



Nya donationer
• Nedslag bland donationerna under senare år

• Michael Hansens kollegium



Exempel på donationer
• Stiftelsen Ingvar Kamprad Design Foundation (2018)

• Ingeborg Hjorth-Åkermans och Folke Åkermans stiftelse (2016)

• Stiftelsen Hjalmar Gullbergs och Greta Thotts stipendiefond (1964)

• Bente Rexed Gersteds stiftelse (2005)

• Ändamålsbundna donationer

• Testamenten

• Donatorer vi träffar

• Avtal



Michael Hansens kollegium
• Stiftelseförordnande från 1957

• Egen förvaltning

• Permutationsansökan

• Anknuten förvaltning



BOKSLUT 2021
Cecilia Sjöström



Nedslag i tidplanen

• Fullständig tidplan på Ekonomiwebben

• Datum som visas är sista datum – vänta inte till sista dagen!

Nu är det bokslut!



7 december till sektionen Ekonomi 
• Underlag för utbetalning skattefria ersättningar för personliga utlägg

• Underlag för stipendieutbetalningar

• Redovisning av handkassor



15 december till statliga kunder
• Fakturera statliga kunder

• Rekvirera bidrag från statliga motparter

• Underlag för vidareförmedlingar/återbetalningar av bidrag



16-17 december anläggningstillgångar
16 dec 
Hantera fakturor för anläggningsinköp med fakturadatum i december (gäller 
lånefinansiering, ej verksamhet 35) 

17 dec 
Anläggningsinköp med anskaffningsdatum t o m december ska vara 
registrerade i Raindance anläggningsregister 

Hantera beslutade utrangeringar i Raindance anläggningsregister

Meddela din fakultetsekonom uppskattat värde av anläggningar som ännu inte 
finns i Lupin/Raindance (annan verksamhet än 35)



30 december upplupen löneökning

Årets lönerevision kommer inte att bli utbetald 2021

Bokförs på aktivitet där den ursprungliga lönekostnaden är bokförd

Stängd aktivitet vid bokföring per 211231: istället aktivitet 990097

Stängd aktivitet vid utbetalning 2022: istället korrekt aktivitet



10 januari till sektionen Ekonomi

Underlag för manuell utgiftsperiodisering

• Fakturor som bokförts 2021 men avser 2022 (kontrollera särskilt 
licenskostnader) 

• Ej fakturerade kostnader som avser 2021

Beloppsgräns 50 000 kr exkl moms



11 januari i reskontrorna
• Fakturera externa icke statliga kunder

• Definitivregistrera anläggningstillgångar 

• Rätta ev felaktigt kostnadsförd anläggningstillgång

• Granska och attestera fakturor i Lupin (både interna och externa)

• Åtgärda nya och preliminära poster i Kund- och Leverantörsreskontran 
samt i internfaktureringen

• Töm utredningskontot på de sista posterna. Saldo ska var 0.



12 januari i bokföringsportalen

Sista dag att rätta poster i bokföringsportalen i Raindance



13 januari central bokföring
T ex automatisk samfinansiering, påläggsbokföring 
och fördelning av vsh 91



14-18 januari på institutionerna
Slutgranskning av inkomstperiodiseringar

(18 januari efter överenskommelse med din fakultet)



19 januari på fakulteterna

Slutgranskning periodiseringar



19 januari upplupna löner

Preliminärt datum för bokföring på aktivitet 990097 per verksamhet



20-21 januari inkomstperiodiseringar

Central bokföring och kvalitetssäkring av inkomstperiodiseringarna



21 januari resultatavräkning

Resultatavräkning bokförs

Avvakta med rapporter tills ni fått klartecken från sektionen Ekonomi



Bokslut på institution ersätts
Bokslut på institution försvinner och ersätts med rapporter i Raindance

Underlag och kommentarer direkt i Raindance:
- Inventering handkassor
- Förfallna kundfakturor äldre än 180 dagar
- Kontroll periodiseringar

Undantag 2021: Inventeringsrapporterna i LU Box senast 30 november



Bokslutsspecifikationer 
Ny hantering gäller:
• Varulager o förråd, konto 14100
• Institutionsförskott handkassa, konto 15650
• Övriga avsättningar, konto 22500
• Deposition nycklar, konto 26320
• Utredning inkomster, konto 25924
• Periodisering, konto 15800, 16110, 16190, 27121, 25934

Inga pappersunderlag till sektionen Ekonomi



Exempel på rapport i Raindance 



FÖRBÄTTRAT STÖD 
VID 

PERIODHANTERING
Helena Josefsson



Sammanställning på hemsidan



Exempelbild



Exempelbild



Nya rapporter i Raindance



INKÖP OCH 
UPPHANDLING

Måns Weimarck

AKTUELLT INOM 
FAKTURAHANTERING 

OCH 
UTBETALNINGAR

Ulrika Ström



Nya skatteregler fr o m 2021
Skatteavdrag på 30% ska göras på ersättning till ett utländskt företag 
för arbete utfört fysisk, helt eller delvis i Sverige

Inget skatteavdrag behöver göras om:

• den utländska leverantören har godkännande för F-skatt 

• det finns beslut från Skatteverket om skattebefrielse

Skatteavdraget ska bara göras på den del som avser arbete -
specificerad faktura



Före betalning: 
Kontakta sektionen 
Ekonomi om att 
skatteavdrag ska göras

Skatteavdrag på 30% 
vid betalningen

Före betalning: Bifoga beslut om 
skattebefrielse till fakturan

Inget 
skatteavdrag 
vid betalningen

Finns F-skatt 
eller 

beslut om 
Skattebefrielse?

Ja

Nej

Information om 
skatteregler i 
upphandlingar 
och vid 
leverantörs-
upplägg!

Utländskt företag 
& 

utfört arbete i 
Sverige!

Om F-skatt finns 
hanteras fakturan 
skattemässigt som 
för svenska företag

Tillämpning av de nya skattereglerna



Nytt ramavtal: 
Laddningsbara korttjänster
Nytt avtal med ICA-banken

• avtalet gäller t o m 31 december 2025

• samma funktionalitet som tidigare avtal

• kort utgivna enligt det tidigare avtalet som ska användas efter den 
31/1 2022 måste förnyas – sektionen Ekonomi kontaktar berörda 
kortinnehavare



Nytt ramavtal: 
Betalkort- och resekontotjänster
Nytt avtal med SEB Kort Bank AB

• gäller t o m 28 februari 2026

• inte längre möjligt att få pappersfaktura

”Eurocard-appen” och ”Mitt Eurocard”

Årlig avstämning så att kortinnehavare är anställda vid LU



Kampen för e-faktura fortsätter….
• 86 % E-faktura 

• Leverantörerna hittar all info på www.lu.se/om-universitetet/kontakta-
oss/ingang-leverantorer

• Pappersfaktura, leverantören skickar Box 188, 221 00 LUND

• PDF-faktura, mottagaren(skriver ut) skickar Box 188  

Referens alltid för- och efternamn



Representation, personalvård och 
momsavdrag
Lathund och föreskrifter - Håll dej uppdaterad

• Julklapp 500 kr, tillfälligt för 2021 gäller 1 000 kr

• Julfest, jullunch och julbord  600 kr alternativt 1 000 kr 

I våra kontroller har vi sett:

• Momsavdrag görs på representation - ej tillåtet

• Momsavdrag bilhyra ofta fel - 50% på bilhyra

• Deltagar- och mottagarförteckning saknas - namn och organisatorisk 
tillhörighet



INKÖP 2023
Agneta Sjöfors



Bakgrund
• Avtal som går ut

• Förstudie som visar på behov av 
att ta ett helhetsgrepp

• Förordningskrav på anslutning till 
Statens servicecenter



Förordningskravet
• Anslutning till Statens servicecenters tjänster för 

elektronisk beställnings- och fakturahantering

• Förslag från Finansdepartementet, på remiss ht 2019

• Beslut 24 mars 2021

- 10 myndigheter, bl a LU

- Anslutna senast 1 jan 2024 



Vad
• Systemstöd e-handel (Proceedo)

- e-beställa och hantera leverantörsfakturor

• Systemadministration

• Anslutning av leverantörer för e-handel

• Skanning leverantörsfakturor

• Konteringstjänst

• Leverantörsupplägg
• Betaltjänst
• Kundfakturor
• Fakturaväxel



Läget nu
E-handel (kärnan): 

− Behörigheter: koppling roll/grupp
− Leverantörsavtal: SSC statliga,  LU egna
− Konteringstjänst: SSC efterkontroller 

Leverantörsupplägg: kanske steg 2

Betaltjänst: steg 2

Support, samverkan, styrdokument: ?



Projekt Inköp 2023
Syfte:

Säkra en fungerande helhet för inköpsverksamheten vid LU



Helhetsgrepp - inriktning
• Renodlat beställningsverktyg

• Bra och tillgängligt stöd för alla 
inköpare i upphandlingsverktyget

• Inköpsorganisation och stöd 
anpassat till nya förutsättningar



Projektet består av flera delar

• Kartlägga krav och behov

• Förankra nytt upplägg

• Anpassa inköpsorganisation 
och arbetssätt 

• Utbilda etc

• Följa upp och stabilisera

• Aktivt delta i och påverka utformningen av SSC 
standardtjänst för lärosäten

• Ansluta LU till SSC standardtjänst

• Upphandla och implementera verktyg och stöd

Fungerande helhet E-handelstjänst

Upphandling och inköpsanalys



Tidplan, preliminär
vt 2021                 ht 2021                 vt 2022                  ht 2022                 vt 2023

Kartlägga krav och behov inom hela 
inköpsprocessen

Utforma standardtjänst med 
SSC och övriga lärosäten

Upphandla och implementera verktyg 
för upphandling och inköpsanalys

Anslutningsprojekt SSCFokus:
En bra helhet för vår verksamhet
Tydlighet i roller och ansvar

Förankra nytt 
upplägg

Utbilda etc

Följa upp

Anpassa inköpsorganisation och 
arbetssätt

Avveckla Lupin



INKÖP OCH 
UPPHANDLING

Måns Weimarck



Vem är vi?
• E-handelssamordnare, 2

• Inköpsanalytiker, 1

• Upphandlare MaxIV, 4

• Upphandlare MaU, 1

• Upphandlare LU övriga, 8 

2 av upphandlarna är upphandlingsjurister



Vad gör vi?
• Ansvarar för att skapa goda affärer med leverantörerna

• Stödjer fakulteter med inköpsanalys

• Genomför upphandlingar över tröskelvärdet

• Tillgängliggör avtal i Lupin – upphandlade och från Statens inköpscentral

• Hanterar leverantörsrelationen

• Ansvarar för upphandlingsjuridik

• Stödjer inköpssamordnarna på institutionerna 

• Ansvarar för Inköpsnytt

• Råd och utbildning kring upphandling och beställning



Att tänka på
• Direktupphandling – ca 600tkr/år för hela LU. Görs i verksamheten.

• Upphandling under tröskelvärdet – ca 1,4 Mkr/år för hela LU. Görs i verksamheten i 
ett digitalt verktyg, Tendsign, och efterannonseras i en databas. Verksamheten 
hanterar detta, vi ger råd.

Vi genomför gärna upphandlingar under tröskelvärdet på uppdrag 

Fördel: frigör tid/resurs i verksamheten, effektivt och kvalitetssäkrat arbete 

Timkostnad 700kr. Tidsestimat 70-100 timmar beroende på komplexitet



Vad händer 2022?
Hållbarhetsgrupp (Jeanna Linton-Wahlgren): 

utveckla stöd för upphandling som verktyg för att nå hållbarhetsmålen

Informationssäkerhet (Maria Plaschke): 
utveckla stöd för hantering av personuppgifter och informationssäkerhet i avtal

Utbildningsgrupp (Johan Alexon): 
utveckla stöd till inköpssamordnare och andra beställare

Analysgrupp (Joel Dahllöf): 
utveckla stöd till fakulteterna med analys av inköpsvolymer

Du når oss genom vårt kontaktformulär på vår hemsida, Inköp och upphandling



ETT MINNE FÖR 
LIVET 

FRÅN VALENCIA
Szidi Ruggiero och 
Wictoria Jogmark



Erasmus+ personalfortbildning

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-
utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten

Information på Medarbetarwebben under Forska och Utbilda/Internationella möjligheter och 
samarbeten:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten


På väg till Valencia

Våra förväntningar:

Uppleva och se hur andra universitet 
arbetar med ekonomifrågor och hanterar 
olika ärenden



Dagens upplägg

Morgonmöte varje dag

Jobbskuggning – olika avdelningar

Språkundervisning – engelska 
eller spanska

Workshop – olika 
inriktning/aktiviteter



Erasmus+ personalfortbildning



Erasmus+ personalfortbildning
Ekonomiavdelningen

Studentservice

HR-avdelningen

Kommunikationsavdelning

Planering och förvaltningsenheten



Erasmus+ personalfortbildning

• För alla LU-anställda som vill utveckla sig i sin roll 

• Gäller för utbildningsmoment (ej konferenser) samt 
jobbskuggning/observationsperioder/utbildning i Europa

• Besöka valfritt lärosäte eller relevant organisation i Europa

• Ansökningar tas emot löpande

• Vistelsen måste omfatta minst 2 max 10 dagar med program

• Max 2 personer från samma institution för resa till samma ställe



Mediterranean Life - workshop



Food & culture - workshop



Erasmus+ personalfortbildning
• Beviljade Erasmusmedel finansierar resa och uppehälle, t ex: 

En Staff Week i Valencia i Spanien med 5 dagars program:
5 arbetsdagar + 2 resdagar = 7 x 160 euro = 1120 euro plus resebidrag 360 euro 
blir 1480 euro som överförs till institution eller motsvarande efter hemkomst.

• I det nya Erasmus+ programmet 2021-27 kan man även få extra resebidrag för 
”gröna resor”.



Dags att åka hem 



Mer information

Mejla dina frågor till: ErasmusStaff@er.lu.se

Mer information finns på Medarbetarwebben under Forska och 
Utbilda/Internationella möjligheter och samarbeten:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-
utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-
mobilitet/erasmus-personalfortbildning

På samma sida finns information om LU:s partneruniversitet i Europa.

mailto:ErasmusStaff@er.lu.se
https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-mobilitet/erasmus-personalfortbildning


FRAMÅTSPANING 
OCH PÅ GÅNG

Helena Jönsson



SUHF-modellen:
Översyn av LU:s tillämpning



Översiktsbild

INTERNHANDEL

KLASSIFICERING

STORA 
VARIATIONER 
MELLAN ÅREN

INFORMATION / UTBILDNING

BAS



Mer om SUHF-modellen
• Bokslut 2021: Analys av stödverksamheten



Stäm av och analysera stödverksamheten
På aktivitet 990099 och verksamhet 11-58

Debet

Fördelade kostnader

Budgetavvikelse? Kalkyldifferens?

Kredit

Pålägg



Mer om SUHF-modellen
• Bokslut 2021: Analys av stödverksamheten

• Från 2022: Köp från andra lärosäten



Exempelbild

FAKTURA



Exempelbild

FAKTURA



Mer om SUHF-modellen
• Bokslut 2021: Analys av stödverksamheten

• Från 2022: Köp från andra lärosäten

• 2022-2023: Publiceringskostnader

• I startgroparna: Dialog med finansiärer



Ekonomisystemen
Raindance

• Bokslutsspecifikationer och rapporter för periodhantering

• Förbättringar på internfakturan

• Årlig uppgradering senarelagd, efter helårsbokslutet



Ekonomisystemen
EOS/Hypergene

• Nya guider; för processerna och för rapporter

• Stöd till fleråriga projekt i EOS – översyn pågår



Ekonomisystemen
Projektrapporterna i Kuben

• Önskemål, prioritering och utredningar
- Vernr i transaktionerna i Standardrapporten, klart

• Uppstädning i Tillgängligt belopp



Information från Forskningsservice
Nytt avtal för Ekonomisk revision av externt finansierade projekt

• Avrops- och beställningsinstruktioner i Lupin 

Nytt ramprogram - Horisont Europa

• Några viktiga skillnader: 



Nyheter i Horizon Europe
• Beräknad godkänd lön per dag 

• Internfakturor, ej bidrag på 25% för indirekta, men större tilltro till enhetspris

• Nytt tröskelvärde för CFS (430 000 €)

• Bidrag till in-kind fortfarande möjligt

Framtidsspaning: 
Fler projekt kan få modellen Lump-sum



Sök hjälp med Horizon Europe
• Anpassade mallar för olika typer av ansökningar inom Horizon Europe

• Samråd kring budget som kan stärka ansökan

Kontaktinfo finns på Forskningsservice blogg

www.fs.blogg.lu.se

http://www.fs.blogg.lu.se/


Övrigt ekonomirelaterat och på gång i 
förvaltningen
• Ansökan om profilområden inom forskning

• Klimatarbete och hållbarhet

• Översyn reseföreskrifter

• Ärendehantering



INFORMATION FRÅN 
SEKTIONEN HR

Marie Härstedt, 

Per Bengtsson  och Malin Holm Paulcén



Samarbete HR & Eken
Ur Gemensamma förvaltningens VP 2021: ”I samarbete med sektionen 
Ekonomi ansvara för att klargöra roller, ansvar och gränsdragningar i arbete 
med Löner och ersättningar”

Förstå uppdraget (scope)

Ett initiativ/område i taget

Regelbundna avstämningar

Nära samarbete / Öppen dialog



Samarbete mellan sektionerna

- Nytt stöd: ”Instruktion för löneutbetalning till nya medarbetare” - för att öka 
chansen att löneutbetalningar går rätt direkt

- Genomgång och kartläggning inför beslut avseende revidering av faktorn 
för semesterlöneskulden fr o m 1 januari 2022

- Genomgång av ett antal rutiner bl a kring arbetsgivardeklaration på 
individnivå 



Samarbete mellan sektionerna

- I olika konstellationer för att följa upp pågående samarbeten och stämma 
av löpande frågor

- Vid frågor från Riksrevisionen

- Avstämningsmöten i samband med bokslut och prognoser t ex kring 
pensionsavgifter



Övrigt på gång

- En väg in till sektionen HR (Service Now)

- Kvalitetssäkring av indata i Primula

- Genomgång av rapporter/statistik för olika målgrupper



TRÄDGÅRDSDJUR: 
MYLLRET OCH 

MÅNGFALDEN SOM 
VÄXTERNA ÄLSKAR

Marie Dacke
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