1 (24)

2021-03-22
Ekonomiprojektet

Checklista för städning i redovisningen

ekonomiprojektet@su.se

2 (24)

Innehåll
Övergripande information om städningen ...................................................... 3
Anläggningstillgångar ..................................................................................... 6
1.
2.

Kontrollera om det finns anläggningstillgångar som ska utrangeras ........ 6
Utrangera anläggningstillgångar .............................................................. 6

Externa projekt ............................................................................................... 7
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kontrollera fordringar och skulder på bidragsprojekt ............................... 8
Kontrollera fordringar och skulder på uppdragsprojekt ............................ 8
Förläng externa projekt ............................................................................ 9
Förbered avslut av bidragsprojekt med saldon på balanskonton ............. 10
Förbered avslut av uppdragsprojekt med saldon på balanskonton .......... 10
Avsluta externa projekt utan saldon ........................................................ 11

Enheter och aktiviteter ................................................................................. 12
9.
10.
11.
12.

Kontrollera enheter och aktiviteter .......................................................... 12
Omför saldon på resultatkonton till relevanta enheter och aktiviteter ..... 12
Omför saldon på balanskonton till relevanta enheter och aktiviteter ....... 12
Stäng enheter och aktiviteter utan saldon ............................................... 14

Bilagor .......................................................................................................... 15
Bilaga Hantering av koddelar .......................................................................... 16
Bilaga Checklista avslut bidragsprojekt ............................................................. 17
Bilaga Checklista avslut uppdragsprojekt .......................................................... 19
Bilaga Kontrollera och boka om saldon på aktiviteter och enheter ........................ 20
Bilaga Utsökning anläggningstillgångar ............................................................. 22

3 (24)

Övergripande information om städningen
Checklistan innehåller en beskrivning av vilka åtgärder som ni på er
institution/motsvarande behöver göra för att städa i redovisningen och ett antal
bilagor som stöd i städningsarbetet.
Ansvar
För institutioner/motsvarande är det institutionsekonomen som ansvarar för
samordningen av städningen.
För förvaltningsavdelningar är det avdelningsekonomen som ansvarar för samordningen av
städningen.
Tidplan
Städningen bör vara genomförd senast 31 mars 2021 för att underlätta inför konvertering till den nya
redovisningsplanen.
Varför städa i redovisningen?
Redovisningsplanen är en central del i ekonomimodellen. För att redovisningen ska vara rättvisande
och relevant bör ”städning” genomföras kontinuerligt, särskilt i samband med bokslut. Inför ett nytt
ekonomisystem behöver vi storstäda/rensa i koddelar så att utgående balanser som överförs till
ingående balanser i ett nytt ekonomisystem är relevanta och rättvisande.
Syftet med städningen är att:
• ha aktuella och relevanta koddelar i ekonomisystemets register
• ha en renodlad redovisning som underlättar konvertering och anpassning till den nya
redovisningsplanen
• säkerställa att det finns substans i balansposterna och att redovisningen är rättvisande
Vad innebär städningen?
Städningen i redovisningen innebär att omföra saldon på balanskonton till aktuella koddelar och att
stänga koddelar som inte används eller är inaktuella. Med koddel avses t.ex. en enhet, aktivitet eller
ett projekt. Städning innebär även att kontrollera att det finns substans avseende skulder och
fordringar på externfinansierade projekt, d.v.s. bidrags- och uppdragsprojekt.
För att stänga koddelar ska saldon på balanskonton (konto 1****-2***) och utfallet på
resultatkonton (konto 3****-7****) vara noll, d.v.s. 0,00 kronor. Om saldon på balanskonto inte är
noll, behöver du först omföra saldon till aktuell koddel. Om utfallet på resultatkonto inte är noll får
man avvakta med stängning av koddelen till dess att resultatföring skett.
Fokus med städningen är följande balanskonton:
• anläggningstillgångar (konto 11***-12***)
• myndighetskapital (konto 2070 och 2071)
• fordringar och skulder på externa projekt (163***, 25***, 1676–1677 och 2774–2775)
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Ingen åtgärd behövs från institutionens sida, oavsett om det finns saldon/utfall eller inte på följande
konton/koddelar:
• Konton avseende kundfordringar, bank och leverantörsskulder
Avser konto 15***, 19*** och 256-258***
• Interna projekt
Interna projekt kommer att hanteras i samband med konvertering till den nya
redovisningsplanen
• Kostnadsbärare
Notera dock att om det finns kostnadsbärare som är felaktiga på ett projekt eller en aktivitet
ska de omföras till rätt kostnadsbärare för att ha relevanta saldon inför konvertering.
Utsökningar i Raindance Classic och rapporter i Mercur
Som stöd för städningen används utsökning i Raindance Classic och/eller Mercur.
För utsökningar i Raindance Classic finns en beskrivning av hur utsökningar kan göras i
”Lathund – Att ta fram underlag för städning i redovisningen från ekonomisystemet Raindance
Classic”. Förslag på sökvägar finns även i denna checklista.
I Mercur rekommenderar vi att du använder följande rapporter för externa projekt:
• Balansräkning Institutionsval
Innehåller saldon på balanskonton (rekommenderas att användas för substansgranskning av
projekt)
• Basdata Projekt
Innehåller basinformation, t.ex. datum för beslut och slutredovisning, kontraktsbelopp för projekt
(rekommenderas att användas för att substansgranskning och avslut eller förlängning av projekt).
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Använd serviceportalen för att omföra saldon och stänga koddelar
Det är endast Ekonomiavdelningen som har behörighet att i ekonomisystemet bokföra på de
balanskonton som är i fokus för städningen, stänga koddelar, avsluta projekt och utrangera
anläggningstillgångar. Du behöver därför registrera ett ärende i serviceportalen för att göra dessa
ändringar.
I Bilaga Hantering av koddelar framgår vem på Ekonomiavdelningen som beslutar om stängning av
koddelar samt vilka underlag som krävs.
Bokföringsorder
I de fall du behöver omföra saldon behöver du skapa en bokföringsorder och bifoga till ditt ärende i
serviceportalen. Mall för bokföringsorder med tillhörande anvisningar finns på medarbetarwebben
under Ekonomiblanketter.
Använd minustecken på kreditbelopp för att underlätta inläsning.
OBS! Bokföringsorden ska vara attesterad av behörig attestant samt styrkas av underlag från
Raindance Classic.
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Anläggningstillgångar
1. Kontrollera om det finns anläggningstillgångar som ska utrangeras
Fokusera främst på anläggningstillgångar med anskaffningsdatum före år 2010.
Gå igenom era anläggningstillgångar som finns bokförda (saldo på konto 11*** och
12***) och kontrollera att anläggningstillgångarna finns fysiskt.
I Bilaga Utsökning anläggningstillgångar finns beskrivet hur utsökningar av
anläggningstillgångar kan göras.
Avgör om du behöver utrangera anläggningstillgångar.
Om en anläggningstillgång finns i anläggningsregistret i ekonomisystemet men inte finns
fysiskt, behöver du utrangera anläggningstillgången. Det kan vara i fall då
anläggningstillgången är stulen, kasserad, såld eller saknas.
För att utrangera anläggningstillgångar, gå till steg 2.
2. Utrangera anläggningstillgångar
Fyll i blanketten för utrangering av anläggningstillgångar som finns på medarbetarwebben,
Ekonomiblanketter.
Skicka blanketten för utrangering till Ekonomiavdelningen via serviceportalen.
OBS! Utrangeringsblanketten ska vara signerad av prefekt/motsvarande!
Ange följande sökväg i
serviceportalen:
- Fråga/Felanmälan
- Fråga till Ekonomiavdelningen
Ange följande information:
- Aktivitet: välj Redovisning
- Specifikation: välj Anläggningar
- Ärendets rubrik: ange Utrangering
- Specifikation av ärende: ange ärende
- Ange institutionsnummer: ange ert
tresiffriga institutionsnummer
- Bifoga fil: bifoga signerad
utrangeringsblankett.
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Externa projekt
För att kunna avgöra om ett externt projekt är korrekt registrerat behöver du först göra en s.k.
substansgranskning. Det innebär att du behöver börja med att säkerställa att fordringar och skulder
på respektive projekt är korrekta, d.v.s. har substans. Det gör du genom att gå igenom att skulderna
respektive fordringarna på projekten täcks av de kontrakt/avtal som har tecknats med
finansiärerna/uppdragsgivarna.
Vid fordran
En fordran innebär att projektet har haft högre kostnader än de inbetalningar som registrerats på
projektet.
Uppvisar projektet en felaktig fordran p.g.a:
• Felaktigt bokförda kostnader/intäkter?
• Att samfinansiering saknas (för bidragsprojekt)?
• Att omföring av projektmedel saknas från huvudprojekt?
• Projektet borde vara resultatfört och avslutat?
Vid skuld
En skuld innebär att projektet har haft lägre kostnader än de inbetalningar som inkommit. Skulden
betraktas som en förskottsinbetalning till projektet.
Uppvisar projektet en felaktig skuld p.g.a. följande:
• Föreligger risk för återbetalning till finansiären?
• Har samtliga kostnader bokförts på projektet enligt tidsplan?
• Har omföringar skett till eventuella underprojekt?
I Ekonomihandboken under Projektuppföljning finns mer beskrivet vad som ska kontrolleras
gällande projekten för att kunna säkerställa att bokförd fordran respektive skuld är korrekt.
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3. Kontrollera fordringar och skulder på bidragsprojekt
(projekt som börjar på 1*******, 88****** och 9*******)
Gå igenom fordringarna (saldo på konto 163***) för respektive projekt för att säkerställa
att de kommer att täckas av ytterligare inbetalningar enligt kontraktsvillkor.
Gå igenom fordringar på alla projekt d.v.s. även de med en fordran lägre än 500 tkr.
Gå igenom skulderna (saldo på konto 25** och 25***) för respektive projekt för att
säkerställa att förskottsinbetalningen kommer att förbrukas enligt kontraktsvillkor under
kontraktstiden.
Gå igenom skulder på alla projekt d.v.s. även de med en skuld högre än 500 tkr.
För att kontrollera fordringar och skulder på projekt kan du använda Raindance Classic
sökväg Beslutsstöd/Analysfunktion, sökväg KB. Du kan även använda
rapporterna ”Balansräkning Institutionsval” och ”Basdata” i Mercur.
Avgör om du behöver förlänga eller avsluta respektive projekt.
För att förlänga projekt, gå till steg 5.
För att avsluta projekt, gå till steg 6 eller 8 beroende på om det finns saldon på
balanskonton eller inte.
4. Kontrollera fordringar och skulder på uppdragsprojekt
(projekt som börjar på 2*******, 3******* och 87******)
Gå igenom fordringarna (saldo på konto 1676-1677) på respektive projekt för att
säkerställa att de täcks av ytterligare fakturering enligt avtal/överenskommelse.
Gå igenom fordringar på alla projekt d.v.s. även de med en fordran lägre än 500 tkr.
Gå igenom skulderna (saldo på konto 2774-2775) på respektive projekt för att säkerställa
att förskottet kommer att förbrukas enligt avtal/överenskommelse under avtalstiden.
Gå igenom skulder på alla projekt d.v.s. även de med en skuld högre än 500 tkr.
För att kontrollera fordringar och skulder på projekt kan du använda Raindance Classic
sökväg Beslutsstöd/Analysfunktion, sökväg KB. Du kan även använda
rapporterna ”Balansräkning Institutionsval” och ”Basdata” i Mercur.
Avgör om du behöver förlänga eller avsluta respektive projekt.
För att förlänga projekt, gå till steg 5.
För att avsluta projekt, gå till steg 7 eller 8 beroende på om det finns saldon på
balanskonton eller inte.
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5. Förläng externa projekt
Om ett bidragsprojekt av olika skäl inte kunnat fullföljas enligt plan och behöver förlängas
måste projektledaren ansöka om detta hos finansiären. Finansiärerna har ofta särskilda
blanketter för detta syfte som ska skickas in och godkännas.
För att förlänga ett uppdragsprojekt kan ett tilläggsavtal behövas om universitetet inte har
levererat tjänsten i tid enligt avtal.
Meddela Ekonomiavdelningen via serviceportalen att projektet ska förlängas.
OBS! En förlängning av ett projekt behöver alltid stödjas av ett giltigt/uppdaterat
avtal/kontrakt som du bifogar när du begär förlängningen i serviceportalen
Ange följande sökväg i
serviceportalen:
- Beställning
- Ekonomistöd
Välj Förlängning externa projekt.
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6. Förbered avslut av bidragsprojekt med saldon på balanskonton
(1*******, 88****** och 9*******)

Detta steg avser om projektet har saldon på balanskonton men inte på resultatkonton, d.v.s:
• Saldo x,xx kr på balanskonton (konto 1****-2****)
• Saldo 0,00 kr på resultatkonton (konto 3****-7****)
Vid avslut gör Ekonomiavdelningen en manuell omföring av den ingående balansen från projekt
till institutionsnivå, på bidragsaktivitet utan projektnummer. Efter det avslutas projektnumret i
Raindance. Myndighetskapitalet på konto 2070 respektive 2071 ligger sedan kvar på
institutionen på bidragsaktivitet.
Följ anvisningarna i Bilaga Checklista avslut bidragsprojekt innan du meddelar
Ekonomiavdelningen att du vill avsluta projektet.
För att kontrollera fordringar och skulder på projekt kan du använda Raindance Classic
sökväg Beslutsstöd/Analysfunktion, sökväg KB. Du kan även använda
rapporterna ”Balansräkning Institutionsval” och ”Basdata” i Mercur.
Läs mer om avslut av bidragsprojekt i Ekonomihandboken, avsnitt projektredovisning.
7. Förbered avslut av uppdragsprojekt med saldon på balanskonton
(projekt som börjar på 2*******, 3******* och 87******)
Detta steg avser om projektet har saldon på balanskonton men inte på resultatkonton, d.v.s:
• Saldo x,xx kr på balanskonton (konto 1****-2****)
• Saldo 0,00 kr på resultatkonton (konto 3****-7****)
Vid avslut gör Ekonomiavdelningen en manuell omföring av den ingående balansen från
projekt- till institutionsnivå, d.v.s. på uppdragsaktivitet utan projektnummer. Efter det avslutas
projektnumret i Raindance. Myndighetskapitalet på konto 2070 respektive 2071 ligger sedan
kvar på institutionen på uppdragsaktivitet.
Följ anvisningarna i Bilaga Checklista avslut uppdragsprojekt innan du meddelar
Ekonomiavdelningen att du vill avsluta projektet.
För att kontrollera fordringar och skulder på projekt kan du använda Raindance Classic
sökväg Beslutsstöd/Analysfunktion, sökväg KB. Du kan även använda
rapporterna ”Balansräkning Institutionsval” och ”Basdata” i Mercur.
Läs mer om avslut av uppdragsprojekt i Ekonomihandboken, avsnitt projektredovisning.
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8. Avsluta externa projekt utan saldon
Detta steg avser om projektet varken har saldon på balanskonton eller resultatkonton, d.v.s.:
• Saldo 0,00 kr på balanskonton (konto 1****-2****)
• Saldo 0,00 kr på resultatkonton (konto 3****-7****)
Om projektet varken har saldon på balanskonton eller resultatkonton kan projektet avslutas.
Detta gäller både bidrags- och uppdragsprojekt.
Meddela Ekonomiavdelningen via serviceportalen att projektet ska avslutas.
Ange följande sökväg i serviceportalen:
- Beställning
- Ekonomistöd
Välj Avslut externa projekt.
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Enheter och aktiviteter
9. Kontrollera enheter och aktiviteter
Gå igenom vilka aktiva enheter och aktiviteter som ska stängas.
Som stöd kan du använda utsökning i Raindance Classic:
Ekonomistyrning/Registervård/Kodplan/Objekt/Objekthantering/Enh.
Kontrollera om det finns saldon på resultatkonton eller balanskonton på de enheter eller
aktiviteter som ska stängas.
Som stöd för att kontrollera saldon på enheter och aktiviteter kan du använda utsökning i
Raindance Classic: Beslutsstöd/Analysfunktion, sökväg KB.
För att kontrollera saldon i Raindance Classic, se exempel i Bilaga Kontrollera och boka
om saldon på aktiviteter och enheter.
Om det finns saldon på resultatkonton på de enheter eller aktiviteter du ska stänga,
gå till steg 10.
Om det finns saldon på balanskonton på de enheter eller aktiviteter du ska stänga,
gå till steg 11.
Om det varken finns saldon på balanskonton eller resultatkonton, gå till steg 12.
10. Omför saldon på resultatkonton till relevanta enheter och aktiviteter
Om enheten eller aktiviteten har saldon på resultatkonton (konto 3****-7****) behöver du först
flytta saldot till relevanta enheter respektive aktiviteter med fullständig kontering.
Boka om saldon på enheter och aktiviteter som ska stängas genom att registrera en
bokföringsorder i bokföringsportalen (Raindanceportalen).
11. Omför saldon på balanskonton till relevanta enheter och aktiviteter
Detta steg avser om enheten eller aktiviteten har saldon på balanskonton men inte på
resultatkonton, d.v.s.:
• Saldo x,xx kr på balanskonton (konto 1****-2****)
• Saldo 0,00 kr på resultatkonton (konto 3****-7****)
Fyll i en bokföringsorder med fullständig kontering där du flyttar saldot på den enheten
eller aktiviteten du vill stänga till den relevanta enheten eller aktiviteten.
Blanketten för bokföringsorder finns på medarbetarwebben, Ekonomiblanketter.
Använd minustecken på kreditbelopp för att underlätta inläsning.
För att boka om saldon, se exempel i Bilaga Kontrollera och boka om saldon på aktiviteter
och enheter.
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Observera följande:
• Inga omföringar får ske mellan konto 2070 (balanserad kapitalförändring) och konto
2071 (kapitalförändring från föregående år) och inte heller till något annat konto.
• Ingen förändring av saldot på konto 2070 och 2071 får ske utan det är endast tillåtet att
boka om inom samma konto och samma aktivitetsgrupp (aktivitet 10*** och 30***,
12***, 31*** o.s.v.). Inga omföringar är således tillåtna mellan UGA- respektive FUFaktiviteter. Uppdaterat 2021-03-22: Däremot är det tillåtet att boka om mellan aktivitet
20*** och 30*** då båda dessa aktiviteter i den externa rapporteringen avser anslag
inom forskning .
• Om anslagsaktiviteten (10***, 20*** och 30***) har saldo på balanskonton men inte
något saldo på resultatkonton, ska saldot först flyttas till annan aktiv aktivitet inom
samma aktivitetsgrupp (inom anslagsaktivitet UGA eller FUF) för att den ska kunna
stängas. Uppdaterat 2021-03-22: Däremot är det tillåtet att boka om mellan aktivitet
20*** och 30*** då båda dessa aktiviteter i den externa rapporteringen avser anslag
inom forskning
• Det går endast att stänga aktiviteter som endast er institution använder. Det går därmed
inte att stänga ”huvudaktiviteter”, t.ex. 10400, 13000, 12100 o.s.v.
Läs mer om aktivitetsgrupp i tabellen kodstruktur aktivitet på medarbetarwebben.
Skicka bokföringsordern till Ekonomiavdelningen via serviceportalen.
Obs! Bokföringsorden ska vara attesterad av behörig attestant samt styrkas av underlag
från Raindance Classic.
Ange följande sökväg i serviceportalen:
- Fråga/Felanmälan
- Fråga till Ekonomiavdelningen

Ange följande information:
- Aktivitet: välj Redovisning
- Specifikation: välj Övrigt
- Ärendets rubrik: ange STÄDNING
BR
- Specifikation av ärende: ange ärende
- Ange institutionsnummer: ange ert
tresiffriga institutionsnummer
- Bifoga fil: bifoga attesterad
bokföringsorder.
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12. Stäng enheter och aktiviteter utan saldon
Om enheten eller aktiviteten varken har saldon på balanskonton eller resultatkonton kan de
stängas, d.v.s. om:
• Saldo 0,00 kr på balanskonton (konto 1****-2****)
• Saldo 0,00 kr på resultatkonton (konto 3****-7****)
Meddela Ekonomiavdelningen via serviceportalen att enheten eller aktiviteten ska stängas.
Obs! För att stänga enheter krävs ett skriftligt beslut av prefekt/motsvarande och för att
stänga aktiviteter krävs ett skriftligt beslut av administrativ chef/motsvarande. Beslutet ska
bifogas till ärendet i serviceportalen.
Se även Bilaga Hantering av koddelar.
Ange följande sökväg i serviceportalen:
- Fråga/Felanmälan
- Fråga till Ekonomiavdelningen
Ange följande information:
- Aktivitet: välj Redovisning
- Specifikation: välj Övrigt
- Ärendets rubrik: ange STÄDNING
BR
- Specifikation av ärende: ange ärende
- Ange institutionsnummer: ange ert
tresiffriga institutionsnummer.
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Bilagor

Bilagor
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Bilaga Hantering av koddelar
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Bilaga Checklista avslut bidragsprojekt
Bidragsprojekt med underskott
Läs mer i Lathund Avslut externa projekt på medarbetarwebben
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Bidragsprojekt med överskott
Läs mer i Lathund Avslut externa projekt på medarbetarwebben
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Bilaga Checklista avslut uppdragsprojekt
Läs mer i Lathund Avslut externa projekt på medarbetarwebben
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Bilaga Kontrollera och boka om saldon på aktiviteter och enheter
Bilderna nedan visar ett exempel från institution 306 som vill boka bort saldon från en aktivitet
(aktivitet 30332) som de inte längre använder och därav inte längre fyller något uppföljningsbehov.
Exemplet visar nollställning av saldo på en aktivitet men samma princip gäller för nollställning av
en enhet.
Kontrollera saldon i Raindance Classic
Sökväg: Beslutsstöd/Analysfunktion, sökväg KB.
Genom en utsökning i Raindance Classic Analysfunktion framgår att aktiviteten inte har något saldo
på resultatkonton:

Vid en sökning på balanskonton, finns följande saldon på aktivitet 30332 per sista november 2020:
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Fyll i en bokföringsorder och skicka via serviceportalen
Syftet med omföringen är att nollställa aktivitet 30332, genom att föra om saldona till annan relevant
aktivitet, i detta fall till aktivitet 30300:

Obs! I serviceportalen ska du bifoga både en undertecknad bokföringsorder och utsökningen i
Raindance som underlag till bokföringsordern.
När Ekonomiavdelningen registrerat bokföringsordern blir saldot noll på aktivitet 30332:

Nästa steg är att begära stängning av koddelen, se punkt 12 i checklistan.
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Bilaga Utsökning anläggningstillgångar
Utsökning Anläggningar/Historisk ställning per datum
I denna rapport listas samtliga definitivsatta anläggningstillgångar (även SFI).
Rapporten tas fram ur Raindance Classic med följande kortkommandon:
- AR
- tryck Enter
- skriv HID
- avsluta med Enter

För att använda
kortkommandon
fyll i kommandot
i rutan vid pilen
och tryck enter.

Fyll i
- institutionsnummer
- rapportdatum [per datum] och
- anläggningstyp (blanka fält ger samtliga)
I fältet Skrivare, ange -1.
Avsluta med Enter.
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Utsökning Anläggningar/Inventeringsunderlag
Här listas institutionens samtliga definitivsatta inventarier (även SFI).
Rapporten tas fram ur Raindance Classic med följande kortkommandon:
- AR
- tryck Enter
- skriv RPI
- avsluta med Enter

Tryck ok för att komma vidare dialogrutan.

För att använda
kortkommandon
fyll i kommandot
i rutan vid pilen
och tryck enter.

Fyll i
- institutionsnummer
- anskaffningsdatum; 1940-01-01 – 2009-12-31
- anläggningstyp (blanka fält ger samtliga)
- ta bort markering av utrangerade anläggningar.
I fältet Skrivare, ange -1.
Avsluta med Enter.

24 (24)

Utsökning Beslutsstöd/Inventeringslista
Här listas institutionens samtliga definitivsatta inventarier (även SFI). Utsökningen visar även
placering och ansvar.
Rapporten tas fram ur Raindance Classic med följande kortkommandon
- EK
- tryck Enter
- skriv ARP
- tryck Enter.
- vid rapport skriv INVENT
- avsluta med Enter.

För att använda
kortkommandon
fyll i kommandot
i rutan vid pilen
och tryck enter.

Fyll i
- institutionsnummer, period 21XXXX (ÅÅMMDD)
- avsluta med Enter.

