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Inlämning av OH-kalkyler
I samband med det årliga budgetarbetet ska institutionerna beräkna
institutionspåslaget och lokalpåslaget. Institutioner/motsv ska lämna budget och
budgetkommentarer till fakulteterna senast den 25 november.
Senast samma dag ska OH-kalkylen samt lokalpåslagskalkylen vara inkomna till
ekonomiavdelningen både i pappersformat med prefekts påskrift och i elektroniskt
format (skickas till redovisning@slu.se).
Dokument och information om OH-kalkylen finns i ekonomihandboken avsnitt 4.5
Fördelning av gemensamma kostnader.
Vid eventuella frågor kontakta sanita.froman@slu.se

Bokföring av löneskuld p.g.a. lönerevisionen
Nya löner efter lönerevisionen kommer att betalas ut med januarilönen 2017. De
nya lönerna gäller från 1 oktober 2016. Ekonomiavdelningen bokför en löneskuld
per institution med 2,2 % påslag på lönen med tillkommande LKP för oktober,
november och december. Procentsatsen är en uppskattning av utfallet. Bokföringen
reverseras i period 201701.
Lönebasen utgörs av lönebokföringen i oktober 2016. Bokföringen sker på
institutionsnivå fördelat på utfallet av oktoberlönen per redovisningsområde för
respektive institution. Konteringen är 5019/2310 för lön och 5699/2332 för LKP
på projekt 68010 (forskning), 78010 (miljöanalys) och 88010 (grundutbildning)
och för gemensam verksamhet projekt 9500 för institutioner och projekt 9600 för
universitetsadministrationen. Det är möjligt för er att omfördela bokföringen på
lägre nivå inom institutionen.
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Samma fil läses in för varje månad: period 201610 se ver 328217, period 201611
se ver 328328 och period 201612 se ver 328329.
Vid frågor kontakta karolina.bergstrom@slu.se

Basservice bokförs via fil från november 2016
Informationen riktar sig till avdelningar/institutioner som debiteras basservice ifrån
infra. Som ett led i SLU:s arbete med att minska internfaktureringen kommer
kostnaden för basservice att direktbokföras via fil, istället för att internfaktureras.
Kostnaden kommer att bokföras i slutet av varje månad, med början i november
2016. Underlag för den debiterade kostnaden kommer att finnas tillgängligt på
medarbetarwebben. Agneta Karlsdotter Eriksson på avdelningen för infrastruktur
kommer inom kort att skicka ut ett separat mail med information om var underlaget
kommer att ligga.
Kostnaden för basservice kan komma att ändras två gånger per år, efter att
husråden har sammanträden vid halv- och helårsboksluten.
Vid eventuella frågor om innehållet i basservicen kontakta agneta.eriksson@slu.se
För alla övriga frågor kontakta caroline.jansson@slu.se
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