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Ingen Ekonomidag på grund av utbildningar inför
2016
Ekonomidagen utgår i år. Det kommer istället att hållas utbildningar i det nya
ekonomisystemet Raindance och den nya ekonomimodellen med start 13
november. Du kan läsa mer om detta och om hur du anmäler dig på
Ekonomiwebben.

Boka om kapital på rätt sätt
Just nu pågår ett intensivt arbete med översättning av aktiviteter inför årsskiftet
och många passar på att avsluta dem som hör till t ex projekt som är avslutade
och slutredovisade. Vi har sett att en del bokar om kapital mellan
verksamhetsgrenar på ett otillåtet sätt och vill därför påminna om de regler som
gäller.
I EA-handboken, avsnitt 6.2.2 Kapitalflyttning finns en genomgång av reglerna.
Kapital får inte överföras hur som helst mellan verksamhetsgrenarna. Rutorna
visar var gränserna går och vilka konton som ska användas.
207100 Kapitalflyttning

1

207200 Kapitalflyttning vg
10 och 30

Centrala kapitalflyttar
Förra veckan bokade sektionen Ekonomi om kapital som fanns på vgren 91systemaktivitet till nollaktiviteten på aktuella kostnadsställen.
Vi har även gjort en ny bortbokning av kodsträngssaldon på de aktiviteter med
verksamhetsgrenar som totalt hade ett nollsaldo, men som visade
kodsträngssaldo på konto 207000, 207100 och 207200. Aktiviteter med
kostnadsförda tillgångar måste liksom i våras hanteras av institutionen.

Anmäl dig till inköpsutbildningar i höst
Under hösten kan du gå följande inköpsutbildningar:
Förenklad upphandling
1 oktober och 24 november, 2015
En kurs om tre timmar för dig som arbetar med att göra förenklade
upphandlingar. Kursen behandlar grundläggande inköpsregler, lagen om
offentlig upphandling, motiv för att göra rätt och konsekvenser vid fel,
genomgång av förfrågningsunderlag i allmänhet och ett specifikt strukturerat
förfrågningsunderlag i synnerhet.
Att göra inköp – vad gäller?
6 november, 2015
En kort översiktskurs för personer som arbetar med inköp i begränsad
omfattning och behöver en allmän orientering om inköpsregler.
Grundkurs för inköpare 2015
12 november, 2015
Denna kurs riktar sig till inköpssamordnare och inköpare i syfte att bidra till en
ökad professionalitet vid inköp.
Fördjupningskurs för inköpare
3 december, 2015
Kursen är en fördjupning av grundkursen, och behandlar avrop av avtal och
upphandling på en mer avancerad nivå.
Anmälan till samtliga utbildningar görs i Kompetensportalen.
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På Ekonomiwebben (http://www.ekonomiwebben.lu.se/) finns kontaktuppgifter, information
om rutiner och regler kring ekonomi samt administrativa verktyg.
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