
Information om ny 
redovisningsplan
Ekonomiprojektet
2020-11-02 och 2020-11-04



Dagordning

● Ny redovisningsplan
● Pilotinstitutioner
● Nästa steg- städning och konvertering

● Övriga frågor



Konkretisera förändrad redovisningsplan 

Konkretisera tillämpning av SUHF-modellen

Kravställa och upphandla ekonomisystem

I drift 
2022

Fokus Ekonomiprojektet 2020



Konkretisera förändrad redovisningsplan

Informationsmöten och workshops är genomförda.
Styrgruppen har godkänt förslaget.
Pilotinstitutioner utsedda.
Beslut ska fattas under hösten.
Planering av aktiviteter och involvering för införande pågår.
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Pilotinstitutioner 

● 4 Piloter från institution (från respektive fakultet) 
● 2 ”Piloter” från förvaltningen

● Piloter för städning i redovisningsplan och 
konvertering till ny redovisningsplan

● Piloter för effektiv och enhetlig hantering av 
gemensamma kostnader.



Preliminär tidsplan för ny 
redovisningsplan
● Städning i redovisningen genomförd MAR 2021

Gäller samtliga institutioner/motsvarande

● Konvertering till ny redovisningsplan klar JUN 2021
Gäller samtliga institutioner/motsvarande

● Ny redovisningsplan i drift för budgetering NOV 2021

● Ny redovisningsplan i drift i nytt ekonomisystem JAN 
2022



Varför städa i redovisningen?

● Relevanta och aktuella register i ekonomisystemet

● Renodlad redovisning som underlättar uppföljning

● Balansräkning som ger en rättvisande bild

● Underlättar konvertering till ny redovisningsplan

● Ingående balanser som överförs till ett nytt ekonomisystem 

kommer att vara kontrollerade och ha substans



Vad innebär städning i redovisningen?

● Registervård - kontrollera och stäng aktiva koddelar (t.ex. enheter 

eller projekt) som inte används eller fyller ett behov för uppföljning

● Boka bort eventuella öresdifferenser

● Kontrollera att det finns substans i samtliga balansposter

● Gå igenom samtliga anläggningstillgångar – utrangera vid behov  

Mallar och anvisningar för hur städning/konvertering ska gå till och 

hur det ska dokumenteras tas fram i samarbete med pilotinstitutioner. 

Dokumentationen är viktigt för att bevara historik.



Övriga frågor?
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