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Allmänt 
Indirekta kostnader (och intäkter) som uppstår på universitetets olika organisatoriska 
nivåer (universitetsgemensam, fakultet, institution och - avdelning) fördelas nedåt i 
organisationen för att slutligen hamna på kärnverksamhetens kostnadsbärare. Denna 
fördelning hanteras på de olika nivåerna via uppgifter i EOS.  

Fördelningsbasen finns i fördelningsuppgifterna och anger med vilken fördelning de 
gemensamma kostnaderna fördelas ner i organisationen på utbildnings- 
uppdragsutbildnings- och forskningsnivå. 

Fördelningsbaserna för alla nivåer läses in centralt till respektive uppgift därefter kan 
de inlästa fördelningsbaserna, om behov finns, justeras direkt i uppgiften. 
Fördelningsbas ska endast finnas på de organisatoriska enheter och verksamheter 
som det budgeteras på i aktuell budgetprocess. 

Viktigt: Vid förändring av fördelningsbas får inte totalsumman förändras, då det skulle 
påverka fördelningsbaserna på hela universitetet. 

Fördelningsuppgift 
Fördelningsuppgiften finns på tre nivåer:  

• Fördelning universitetsgemensamma kostnader. Fördelning sker till fakulteter. 
• Fördelning fakultetsgemensamma kostnader. Fördelning sker till institutioner. 
• Fördelning institutionsgemensammakostnader för de institutioner som har fyra 

nivåer. Fördelning ske till avdelningar. 
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Fördelningsuppgift fakultetsgemensamma kostnader 
Uppgiften finns i EOS uppgiftslista under fliken Mina uppgifter. 

Beloppen för Universitetsgemensamt kommer från ovanliggande nivå. 

Belopp för Tillägg universitetsgemensamt avser CFL och universitetsgemensamma 
personalkostnader (benämns Lokal avgift), dessa kan fördelas i denna uppgift eller 
enligt särskild fördelning som kan skickas till sektionen Ekonomi. 

1. Lägg in kostnader för Tillägg universitetsgemensamt per verksamhet om det 
ska följa fördelning enligt fördelningsbas. 

2. Lägg in kostnader för Fakultetsgemensamma kostnaderna per verkamhet 
3. <Spara> 

Lägg endast belopp till verksamheter som finns på fakultetens institutioner, bedrivs 
det ingen verksamhet på Uppd Utb. flytta då beloppet till Utb. 

 

4. Lägg in funktioner för de fakultetsgemensamma kostnaderna 
Ange vilken andel kostnader som tillhör respektive funktion. Varje kolumn ska 
summeras till 100%.  

Tänk på att alla kostnader som hör ihop med personalen ska ha samma fördelning, 
t.ex. ekonomiadministratörens kostnader för drift, lokaler och eventuella avskrivningar 
ska fördelas på samma sätt som lönen. Alla övriga kostnader ska fördelas till lämplig 
funktion. 

5. <Spara> 

 

6. <Uppdatera fördelning>, längst upp till vänster i uppgiften 
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Bild som visas:

 

Nu kommer tabellen längst ner i uppgiften att uppdatera sig gällande de 
fakultetsgemensamma kostnaderna. De fördelas efter storlek på fördelningsbas till 
respektive institution och verksamhet. 

Om fördelningsbas finns på verksamhet Uppd Utb, och det inte bedrivs någon 
verksamhet där så går det att flytta fördelningsbasen till Utb.  

Ta en bild så att fördelningsbasernas belopp är dokumenterade innan korrigering. 

Ta bort beloppet från Uppd Utb och lägg till för Utb, utan att förändra totala 
fördelningsbasen för institution och fakultet. Spara därefter. 

Vid behov av hjälp lägg ärende till sektionen Ekonomi. 

 

Fördelningsuppgift institutionsgemensamma kostnader 
Uppgiften finns i EOS uppgiftslista under fliken Mina uppgifter. 

Uppgiften finns endast för institutioner med 4 nivåer. 

Beloppen för Universitetsgemensamt och Fakultetsgemensamt kommer från 
ovanliggande nivåer. 

Belopp för Institutionsgemensamma kostnader kan fördelas i denna uppgift eller 
enligt särskild fördelning som kan skickas till sektionen Ekonomi. 

1. Lägg in kostnader för Institutionsgemensamt per verksamhet om det ska följa 
fördelning enligt fördelningsbas. 

2. Lägg in kostnader för Fakultetsgemensamma kostnaderna per verkamhet. 
3. <Spara>. 
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Lägg endast belopp till verksamheter som finns på institutionens avdelningar, bedrivs 
det ingen verksamhet på Uppd Utb. flytta då beloppet till Utb. 

 

4. Lägg in funktioner för de institutionsgemensamma kostnaderna. 

Ange vilken andel kostnader som tillhör respektive funktion. Varje kolumn ska 
summeras till 100%. 

Tänk på att alla kostnader som hör ihop med personalen ska ha samma fördelning, 
t.ex. ekonomiadministratörens kostnader för drift, lokaler och eventuella avskrivningar 
ska fördelas på samma sätt som lönen. Alla övriga kostnader ska fördelas till lämplig 
funktion.  

5. <Spara> 

 

6. <Uppdatera fördelning>, längst upp till vänster i uppgiften 

 

Nu kommer tabellen längst ner i uppgiften att uppdatera sig gällande de 
Institutionsgemensamma kostnaderna. De fördelas efter storlek på fördelningsbas till 
respektive avdelning och verksamhet. 

Om fördelningsbas finns på verksamhet Uppd Utb, och det inte bedrivs någon 
verksamhet där så går det att flytta fördelningsbasen till Utb.  

Ta en bild så att fördelningsbasernas belopp är dokumenterade innan korrigering. 
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Ta bort beloppet från Uppd Utb och lägg till för Utb, utan att förändra totala 
fördelningsbasen för institution och fakultet. Spara därefter. 

Vid behov av hjälp lägg ärende till sektionen Ekonomi. 
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