
Informationsmöte Fördelningar INST

Ekonomiprojektet oktober och november 2021



Agenda!

• Inledning

• Kort genomgång av den nya redovisningsplanen

• Kort genomgång av SUHF-modellen

• Genomgång av fördelningar utifrån SUHF-
modellen



Ställ gärna 
dina frågor 
i chatten!

”Mutea” 
dig själv 
(stäng av 
ljudet)!



Ekonomiprojektets uppdrag (2021-2022)

● Införa ny redovisningsplan 
beslut fattat av universitetsdirektören 2020-12-03

● Införa enhetlig tillämpning av SUHF-modellen 
beslut och rekommendationer från 2007 och framåt

● Driftsätta nytt ekonomisystem 
avtal underskrivet med CGI (Raindance) 2021-01-21

I drift 
i början av 

2022
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Ny redovisningsplan fr.o.m. 2022
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Vad är ett projekt?

Projekt blir obligatoriskt på resultatkonton. Ett projekt behöver därför finnas inom alla verksamheter.

Externa projekt (kärnverksamhet)

• Har ett tydligt start- och slutdatum. Läggs upp när medlen beviljats.

• Ett externfinansierat projekt kopplas till ett kostnadsställe och en verksamhet (t.ex. 
bidragsforskning, beställd utbildning eller bidragsutbildning).

Anslagsfinansierade projekt (kärnverksamhet)

• Ett anslagsfinansierat projekt kopplas till ett kostnadsställe och en verksamhet (t.ex. anslag 
utbildning eller anslag forskning).

• Det är behovet av uppföljning som styr hur många anslagsfinansierade projekt ni behöver för er 
institution/motsvarande. 

Stödprojekt (stödverksamhet)

• Stödprojekt per institution/motsvarande kommer att läggas upp i verksamhet 91: 
91****** där all stödverksamhet ska bokföras. 



Vad är en verksamhet?

Dimensionen Verksamhet 
speglar den verksamhet 
som bedrivs inom SU och 
finansieringsform.



Koppling mellan projekt och verksamhet

Projektnumret börjar 
med verksamhetskoden.
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November 2007 SUHF:s förbundssamling rekommenderade enhälligt 

att införa redovisningsmodellen.

2007-12-20 Rektor beslutar att införa SUHF-modellen på 

universitetet.

2009-01-29 Rektor beslutar att implementera full 

kostnadsredovisning vid universitetet och att fördelningsbasen 

är lönekostnader inklusive lönekostnadspåslag.

RB 2010 Från och med 2010 finns i regleringsbrevet för 

universitet och högskolor en rekommendation att följa 

SUHF-modellen.

Beslut och rekommendationer



• Rättvisande redovisning och kalkylering

• Kontroll på samfinansieringsbehov

• Tillförlitliga beslutsunderlag för styrning och uppföljning

• Gemensam modell mellan och inom lärosätena

• Ökat förtroende hos finansiärerna

SUHF-modellens syfte



resurs-
effektivitet

millimeter-
rättvisa

● SUHF-modellen är tänkt att vara resurseffektiv – manuell 
hantering och hantering av undantag är 
kostnadsdrivande.

● Manuell hantering och undantagshantering riskerar att 
inte ge en rättvisande redovisning vilket kan innebära 
bristande förtroende hos t.ex. finansiärer.

● SUHF-modellen gör inte anspråk på att vara ”rättvis”. 
Indirekta kostnader är per definition inte kopplade till 
faktiskt nyttjande.

Om undantag och ”rättvisa”



Gemensamma kostnader fördelas till kostnadsbärare
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Kostnadsbärare = projekt i kärnverksamheten
Exempel:
• Anslagsfinansierad grundutbildning (vht 10)
• Anslagsfinansierad forskning (vht 30)
• Bidragsfinansierat forskningsprojekt (vht 31)
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Vad är skillnaden mellan gemensamma, indirekta och OH-kostnader?

Gemensamma kostnader är kostnader som uppstår i stödverksamheten på högskolenivå, 
områdesnivå, fakultetsnivå och institutionsnivå innan de fördelas till kostnadsbärare i 
kärnverksamheten. När de gemensamma kostnaderna når kostnadsbärarna kallas de 
indirekta kostnader eller OH-kostnader. 

Ofta används begreppen synonymt. 

Indirekta kostnader avser alla kostnadsslag: personal-, lokal-, drifts-, och 
avskrivningskostnader.

Lathund funktionsindelning gemensamma kostnader finns på webben

Ett förtydligande!

https://www.su.se/medarbetare/ekonomi/ekonomiprojektet/suhf-modellen/lathundar-och-mallar


Översyn av lokaldebitering 2019-2020

Intervjuer har genomförts med ett antal ekonomer och administrativa chefer, 

från ett tiotal institutioner fördelat över de olika fakulteterna.

Dessa har bl.a. visat på:

• att olika modeller har byggts upp för fördelning av lokalkostnaderna på 

institutionerna, utifrån de olika verksamheternas behov. 

• en önskan om en enhetlig, mindre administrativt tung, modell för 

fördelning av lokalkostnader inom institutionerna.

Ett förslag till enhetlig modell för SU har tagits fram och presenterats för 

universitetets ledning, referensgrupper och projektets styrgrupp. 



Varför en ny modell för lokaldebitering?

Den nya modellen för fördelning av lokalkostnaderna innebär att:

• administration och manuellt arbete minskar för både förvaltningen och för 
institutioner.

• kostnaderna fördelas resurseffektivt och rättvisande.

Detta i enlighet med SUHF-modellens rekommendation att:

”Högskolans lokaler ska fördelas per institution så att lokalkostnaderna kan 
fördelas på kostnadsbärarna enligt den metod som högskolan finner mest 
ändamålsenlig, rättvisande och kostnadseffektiv.”



Vilka lokalkostnader avser den nya modellen?

• Debitering av lokalkostnader fr.o.m. 2022 enligt den nya modellen avser 
lokalkostnader som debiteras som internhyra och lokalvård via 
Fastighetsavdelningen.

• Klassificering sker i fastighetssystemet Faciliate.

Andra lokalkostnader 
hanteras som idag, d.v.s. 
de konteras och bokförs 
direkt på projekten, t.ex. 
lokaler som bokas via 
TimeEdit.



Fördelning av lokalkostnader enligt tre principer

Internhyra och lokalvård fördelas genom lön som fördelningsbas. Kostnaderna 
fördelas enligt tre olika principer: 

• Huvudprincip – institutioner och förvaltningsavdelningar
Till projekt i anslags- bidrags-, uppdrags- och stödverksamhet

• Undervisningslokaler – institutioner 
Till projekt i anslags- och bidragsverksamhet (d.v.s. ej uppdragsutbildning)

• Forskningslokaler – institutioner 
Till projekt i anslags- bidrags och uppdragsverksamhet





Procentsatser vid budgetering

● Procentsatser för lokalpåslag (fördelningsbas direkt lön + lkp)

– Huvudprincip

– Undervisningslokaler (UGA)

– Forskningslokaler (FUF)

● Procentsatser för OH-påslag (fördelningsbas direkt lön + lkp)

– Utbildning (UGA)

– Forskning (FUF)

● Procentsatser för fördelning av instit.gemensamma kostnader

– Utbildning (UGA)

– Forskning (FUF)

Fördelar gemensamma 
kostnader i vht 91 till 
kostnadsbärare (projekt i 
kärnverksamheten) som en 
indirekt kostnad/OH-kostnad.

Fördelar lokalkostnader 
(internhyra och lokalvård) i vht
91 till kostnadsbärare (projekt i 
kärnverksamheten) som en 
direkt lokalkostnad samt till 
stödverksamheten i vht 91.

Fördelar 
institutionsgemensamma 
kostnader i vht 91 till UGA 
respektive FUF i vht 91.



Procentsatser för samfinansiering av bidragsprojekt

Samfinansiering = medfinansiering. Samfinansiering får endast ske av bidragsprojekt!

Samfinansiering av anslagsmedel kommer att kunna registreras i det nya ekonomisystemet utifrån 

kontrakt med särskilda villkor eller utifrån proportionell samfinansiering.

Samfinansiering av bidragskontrakt med särskilda villkor

• Direkta lönekostnader

• Lönekostnadspåslag (lkp)

• Direkta lokalkostnader

• Direkta driftskostnader

• OH-kostnader/indirekta kostnader

Proportionell samfinansiering

• Totala kostnader



Rapport på bidragsfinansierad del av projektet

Direkta kostnader -100 tkr

Indirekta kostnader -35 tkr

Bidrag från finansiär (intäkt) 135 tkr

Resultat 0 tkr

Exempel bidragsfinansierat projekt
Fullkostnadskalkyl i ansökan
Direkta kostnader -100 tkr
Indirekta kostnader -50 tkr
Summa -150 tkr

Rapport på anslagsfinansierad del av projektet

Samfinansiering (intäkt) 15 tkr

Indirekta kostnader -15 tkr

Resultat 0 tkr

Beviljade medel från finansiären
Direkta kostnader -100 tkr
Indirekta kostnader -35 tkr
Summa -135 tkr

Beslutad fullkostnadsbudget
Direkta kostnader -100 tkr
Indirekta kostnader -50 tkr
Bidragsfinansiering 135 tkr
Samfinansiering 15 tkr

Redovisning på bidragsprojektet enligt 
full kostnadstäckning enligt SUHF-
modellen

Direkta kostnader -100 tkr

Indirekta kostnader -50 tkr

Bidrag från finansiär (intäkt) 135 tkr

Samfinansiering (intäkt) 15 tkr

Resultat 0 tkr



Mer information finns på 
www.su.se/ekonomiprojektet

Kontakt
ekonomiprojektet@su.se 

http://www.su.se/ekonomiprojektet
mailto:ekonomiprojektet@su.se

