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Läsanvisningar
Handledningen Redovisningsplan i praktiken, ESV 2006:4 är fortfarande högst aktuell. Det finns dock detaljer i några avsnitt som inte är helt
aktuella.
Verksamhetsgren

I föreskrifter till förordningen om myndigheters bokföring 3 kap 2§ 1st
stod tidigare att:
”Myndigheten ska fördela totala kostnader och andra intäkter än
sådana av anslag i enlighet med den indelning för återrapportering
som regeringen angett i regleringsbrevet.”
I myndigheternas regleringsbrev angavs att bland annat att återrapporteringen skulle göras på verksamhetsgrenar. Nu är verksamhetsgrenarna
borttagna ur regleringsbreven samtidigt som förordningen har ändrats till:
”Resultatredovisningen ska lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte regeringen har beslutat annat.”
Många myndigheter använder fortfarande verksamhetsgren som ett viktigt begrepp när verksamheten ska följas upp. För dessa myndigheter är
beskrivningen av hur information om verksamhetsgren kan fångas fortfarande aktuell i handledningen. Men det är inget krav i förordning eller
föreskrift att intäkter och kostnader ska redovisas per verksamhetsgren.
Kostnadsmässig anslagsavräkning

Vi har gått från att avräkna förvaltningsanslaget inkomst- och utgiftsmässigt till att avräkna det kostnadsmässigt. Detta påverkar inte beskrivningen
av hur finansieringsfältet kan byggas upp i avsnitt 3.4.3. Formuleringarna
är dock inte anpassade till kostnadsmässig anslagsavräkning i avsnitt 2.2.1,
3.4.1 och 3.4.3, vilket kan upplevas något förvillande.
Tidredovisning

I avsnitt 3.2.5 Tidredovisning hänvisas till RRV:s skrift Att redovisa arbetad
tid. Skriften är svår att få tag på och är inte helt aktuell i alla delar. Därför vill vi istället hänvisa till ESV:s inspirationsbok: Tidredovisning behövs
i statlig förvaltning, ESV 2007:15. Skriften finns att ladda ned från ESV:s
hemsida. Inspirationsboken har en mer utvecklad beskrivning kring argumenten varför tidredovisning och beskriver också hur fem olika myndigheter arbetar med tidredovisning.

Förord
Denna handledning är ett led i Ekonomistyrningsverkets (ESV) ambition
att stödja myndigheter i arbetet med att utveckla redovisningsplaner
och internredovisningar. Målgruppen är de som arbetar med utveckling
av redovisningen; ekonomichefer, redovisningschefer, controllers och
ekonomihandläggare. Det vill säga de som vill hitta former för hur
ekonomisystemets olika konteringsfält kan användas för att fånga den
information som behövs för att skapa förutsättningar för bra beslut och
för den externa återrapporteringen.
ESV har inte för avsikt att meddela föreskrifter om användningen eller
namnsättningen av olika konteringsfält i myndigheternas ekonomisystem.
Hur en myndighet bygger sin redovisningsplan beror på vilken information
ledningen efterfrågar, vilken information som historiskt har efterfrågats
och vilka sidosystem som finns. Handledningen resonerar sig fram till vilka
informationsbehov som olika fält bör klara och ger förslag på hur kod
planen för dessa kan struktureras.
Informationsbehovet beskrivs utifrån de regleringar som finns i de
ekonomiadministrativa förordningarna. Det är i huvudsak fråga om
följande författningar:
-

Förvaltningslag (1986:233) 7 §

-

Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag
(FÅB), 1 kap 3 §, 3 kap 2 § och föreskrifter till 3 kap 2 §

-

Förordning (2000:606) om myndigheters
bokföring (FBF), föreskrifter till 21 §

-

Avgiftsförordning (1992:191) 5 §

-

Kapitalförsörjningsförordning (1996:1188)
23 § och föreskrifter till 23 §

-

Verksförordning (1995:1322) 7 § 1 pkt och 9, 11, 17 § §

Frågor som gäller handledningen ställs till Avdelningen för redovisning
och intern revision inom ESV (red@esv.se, tfn 08-690 45 91).
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1 Inledning
Handledningen är tänkt som stöd och inspiration till dem på myndigheterna som arbetar med utveckling av ekonomisystemets konteringsfält och
kontoklass 9. ESV vill visa på ett arbetssätt och med exempel åskådliggöra
hur myndigheten kan bygga upp och utveckla sin redovisningsplan.
ESV tar inte ställning till ändamålsenligheten i olika styrformer, som
delegation av ansvar och befogenheter i en linje/stabs-, projekt- eller
matrisorganisation. Det är myndighetens eget ansvar att värdera de givna
förslagen och att fritt använda de delar man finner lämpliga för den egna
verksamheten.

1.1

Disposition

I kapitel 2 definieras vad som i det här sammanhanget menas med
intern-respektive externredovisning. Därefter beskrivs internredovisningens
kontoklass 9, objektplanen1 och övriga redovisningskoder mer detaljerat.
I kapitel 3 visas exempel på olika konteringsfält som kan finnas i en myndighets ekonomisystem. För varje fält definieras och beskrivs det informationsbehov som myndigheten behöver kunna svara upp mot, som en följd
av bestämmelser i lagar, föreskrifter och allmänna råd. Sedan ges förslag på
hur strukturen i själva fältkoden kan konstrueras för att fånga information
och för- och nackdelar med olika konstruktioner.
I kapitel 4 presenteras fallstudier från en anslagsfinansierad och en
blandfinansierad myndighet, som visar hur dessa myndigheter konstruerat
sin internredovisning. Här visas också alternativa sätt att fånga uppgifter
om finansiering och motpart, till att använda specifika konteringsfält för
dessa i ekonomisystemet. Vidare kommer några för- och nackdelar med
respektive modell att lyftas fram. Kapitlet ska ses som ett komplement till
beskrivningen av olika konteringsfält i kapitel 3.
I kapitel 5 beskrivs ett arbetssätt som kan följas när redovisningen ska
utvecklas, indelat i planering och förankring, hur informationsbehovet
identifieras och hur resultatet formuleras och kommuniceras.
I kapitel 6 beskrivs ekonomisystemets tekniska möjligheter och hur det
kan användas för att kontrollera och säkerställa korrekt kontering och
bättre utdata och hur man undviker onödig inmatning av information på
verifikationsnivå. Syftet är att objektplanbyggare lättare ska kunna diskutera olika tekniska lösningar med systemadministratörer/konsulter för att
komma fram till mer effektiva lösningar i hanteringen av den ekonomiska
informationen.
Kapitel 7 innehåller generella råd. Oavsett om myndigheten har för
avsikt att skapa en ny redovisningsplan, ändra struktur i något befintligt
konteringsfält eller göra smärre rapportförändringar finns det ett antal
grundregler att hålla sig till. Några av dessa beskrivs i kapitlet.
Slutligen innehåller handledningen ordförklaringar och en checklista
som kan användas när redovisningsplanen utvecklas.
1 Objektplan definieras i kapitel 2.
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1.2

Bakgrund

En ändamålsenlig redovisning ger information för styrning och uppföljning. Rätt konstruerad informerar den också om produktivitet och
produktivitetsutveckling och gör det möjligt att fånga den specifika
information som regeringen efterfrågar.
För att ledning och verksamhetsansvariga ska kunna styra och fatta
beslut krävs tillgång till ändamålsenlig information. Redovisningsplanen är
navet i myndighetens interna styrning. Ligger en väl utformad redovisning
till grund för fördelningen av kostnader och intäkter blir det möjligt att
utkräva ekonomiskt ansvar. Det är därför viktigt att chefer och verksamhetsansvariga förstår hur redovisningsplanen är utformad.
Objektplanen är nyckeln till kopplingen mellan verksamheten och ekonomin. Friheten att utforma redovisningen är stor. De interna behoven av
uppföljning och styrning och de externa kraven på information ska ligga
till grund för vilka redovisningskoder som återfinns som konteringsfält.
Att identifiera vilken information som behövs och hur den ska fångas är
en förutsättning för att den interna styrningen ska kunna utvecklas. Det är
därför avgörande att ledningen är engagerad i arbetet.
Av lagen (1996:1059) om statsbudgeten och verksförordningen
(1995:1322) framgår att statens verksamhet ska vara effektiv och sparsam.
Kravet på god hushållning återkommer också i förvaltningslagen, där det
anges att ett ärende ska handläggas så billigt som möjligt. Med en genomtänkt redovisningsplan kan styckkostnaden beräknas och myndighetens
produktivitet och hushållning blir tydlig.
Det finns också andra regelverk, exempelvis FÅB:en, som påverkar utformningen av redovisningsplanen. För att regeringen ska få det underlag den behöver, för att ta ställning till omfattningen och inriktningen
av myndighetens verksamhet, är kraven på rapporteringen omfattande.
Budgetunderlaget, delårsrapporten och årsredovisningen ger underlag
för regeringens uppföljning, prövning och budgetering av verksamheten.
Myndigheten ska redovisa kostnader och intäkter enligt den indelning för
återrapportering som regeringen beslutat och dessutom kunna särredovisa
avgiftsbelagd verksamhet. Dessa informationsbehov förutsätter att myndigheten kan fördela direkta och indirekta kostnader på olika verksamheter
med olika finansiering. Informationsfångsten ställer krav på användningen
av flera olika delar av redovisningsplanen.
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2 Intern- och
externredovisning

Kontoplan

Externa
händelser

Interna
händelser

Objektplan

Övriga
redovisningskoder

Kontoklass
1

Tillgångar

Kontoklass
2

Kapital och skulder

Kontoklass
3

Verksamhetens intäkter

Kontoklass
4

Kostnader för personal

Kontoklass
5

Kostnader för lokaler, övriga
driftkostnader

Kontoklass
6

Avyttring, avskrivning och nedskrivning av
anläggninstillgångar

Kontoklass
7

Uppbörd, Transfereringar

Kontoklass
8

Resultat från andelar i dotter- och
intressebolag. Årets kapitalförändring

Kontoklass
9

Interna intäkter och kostnader

Organisatorisk indelning

Organisatorisk enhet

Funktionell
indelning

Verksamhet
Prestation
Projekt
Aktivitet
Anläggning

Egenskaper,
specifikationer

Finansiering
Motpart
Resurser
Anläggningar

Konteringsfält i ek.systemet

Internredovisning

Externredovisning

Externredovisningen återspeglar vad som händer mellan myndigheten och
dess omvärld. Internredovisningen hanterar omflyttningar inom myndigheten som inte påverkar sista raden i resultaträkningen. Grafiskt är extern
redovisningen kontoklass 1-8, internredovisningen kontoklass 9 och
objektplanen (organisatorisk och funktionell indelning). Se Figur 1.
Som framgår av figuren är inte finansiering, motpart och resurser
objekt i internredovisningen utan egenskaper eller specifikationer till extern
redovisningen. Dessa redovisningskoder brukar ibland ses som en del av
objektplanen, men enligt den statliga redovisningsmodellen skiljs egen
skaper och specifikationer från objekten och benämns övriga redovisningskoder. I denna handledning används begreppet konteringsfält synonymt
med vad som vardagligt kallas ekonomisystemets objektsdimensioner.
Konteringsfält är både internredovisningens objekt och övriga redovisnings
koder enligt Figur 1.

Kontoklass 9
och följande
konteringsfält i
ekonomisystemet
behandlas i denna
handledning

Figur 1 Schematisk bild över redovisningsplanen
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2.1

Externredovisning

Oavsett om myndigheterna följer BAS-kontoplanen, de vill säga kontoklass
1-8 för externa transaktioner, med eller utan egna ändringar, är det alltid
obligatoriskt att använda de statliga inrapporteringskoderna, S-koderna,
som också är en viktig utgångspunkt för BAS-kontoplanen. Avsikten är
att skapa enhetlighet i den ekonomiska information som lämnas till ESV.
S-koderna speglar informationsbehovet hos staten som helhet (koncernen) och överensstämmer inte alltid med myndighetens eget informations
behov. S-koder finns för utom- respektive inomstatlig transaktion i de flesta
kodgrupper, särskilda koder för periodiseringar i samband med avslutning
av den löpande bokföringen, separata koder för anläggningstillgångar
anskaffade under innevarande år, olika koder för olika mottagarkategorier
av bidrag m.m.
S-koderna är lägsta nivå för den inrapportering av ekonomisk
information som ska göras med olika periodicitet under räkenskapsåret.
S-kodstrukturen, liksom baskontoplanen, följer balans- och resultaträkningens uppställningsformer och kan liknas vid en koncernkontoplan för
statliga myndigheter. Den är uppbyggd enligt decimalsystemet med klass,
grupp och kod. Vanligtvis är koden fyra positioner.
S-koderna är en rapporteringsstruktur som bland annat ger underlag för

• statens årsredovisning
• statens finansiella sparande (UFS)
• sammanställning av statsbudgetens utfall
• realekonomisk fördelning av statsbudgetens utfall
• pris- och löneomräkning (PLO)
• rapportering till OECD och IMF
Enklast hämtas utfallet på respektive S-kod genom att varje konto i kontoplanen kopplas till en S-kod. Om denna möjlighet saknas måste den ekonomiska informationen sorteras enligt S-kodstrukturen i samband med
varje inrapporteringstillfälle.

2.2

Internredovisning

Av ESV:s skrift BAS-kontoplanen för statliga myndigheter (2001:18) framgår den redovisningsmodell som bygger på de särskilda förhållanden och
det ekonomiadministrativa regelverk som finns för statliga myndigheter.
Informationen i redovisningsplanen kan återföras till en klassificering av
ekonomiska händelser (transaktioner) i kontoplanen och en klassificering
av redovisningsobjekt (allokering) i objektplanen.
De ekonomiska händelserna indelas i externa händelser, som registreras i kontoklass 1 till och med 8 (tillgångar, skulder, intäkter, kostnader,
kapitalförändring), och interna händelser i kontoklass 9.
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De interna händelserna registreras också på redovisningsobjekt, som avser
den organisatoriska indelning som följer av delegeringen av ansvar och
befogenhet (avdelning, enhet, grupp) och den funktionella indelningen
till exempel efter prestation, aktivitet och process. De interna redovisnings
objekten kallas tillsammans med kontoklass 9 i redovisningsmodellen för
statliga myndigheter för internredovisning. Enligt modellen innehåller
de övriga redovisningskoderna egenskaper och specifikationer av externa
händelser och ingår inte i definitionen av internredovisning, se Figur 1.
Kontoplanen räcker sällan till vare sig för de interna behoven eller rege
ringens krav på uppföljning. Därför kompletteras informationen i konto
planen med information från objektplanen och från övriga redovisningskoder. Koncernredovisningen använder alltså information från de statliga
S-koderna och från övriga redovisningskoder i kodplanen.

2.2.1 Kontoklass 9
Interna transaktioner påverkar inte sista raden i resultaträkningen,
och skiftar till sin karaktär mellan olika myndigheter. Förbrukning och
omfördelning av resurser beror bland annat på hur ansvar och befogen
heter delegeras, på verksamhetens indelning och finansiering
Det går därför inte att standardisera utformningen av kontoklass 9 eller
ge detaljerade anvisningar för hur konton i kontoklassen ska användas.
Syftet med att använda kontoklass 9 är att hålla informationen i
externredovisningens konton fri från interna fördelningar och att kunna
använda andra urval, värderingar och periodiseringar än vad som gäller
för externa konton.
Ett annorlunda urval är kalkylmässiga kostnader, som tas med i
internredovisningen utan att motsvaras av några faktiska kostnader i
externredovisningen, till exempel kalkylmässig ränta. En avvikande värdering är användningen av standardkostnader, som avser uppskattade kostnader under viss tid, till exempel ett år, utan kännedom om hur stora
de verkliga kostnaderna blir. Standardkostnader underlättar den interna
redovisningen och medverkar till en effektiv kostnadskontroll. Vanligast
är standardkostnad för personal, som brukar innefatta lön, sociala kostnader och kompetensutveckling. Med tidredovisning, se kapitel 3.2.5, och
standardkostnad fördelas personalkostnader på olika redovisningsobjekt i
objektplanen. Det är också möjligt att använda olika periodisering i internoch externredovisningen, men det förekommer sällan.
Vid den praktiska tillämpningen av baskontoplanen för statliga myndigheter har allmänna principer för användningen av kontoklass 9 utvecklats.
Enligt dessa indelas kontoklassen i följande huvudavsnitt:
Kontogrupp
90

Pålägg och interna fördelningar, som inte är anknutna till något visst
konto i kontoklasserna 1–8.

91–98

Interna transaktioner som kan parallellkopplas med konton i
kontoklasserna 1–8.

99

Formella motkonton och avstämningskonton.

redovisningsplan i praktiken

13

intern - och externredovisning

Inom kontoklass 9 används dubbel bokföring, vilket är värdefullt ur
avstämningssynpunkt. Varje kontering i kontogrupp 90–98 har också en
motkontering i kontogrupp 99.
Kontonumret i kontogrupp 91–98 utgörs av kontonumret för närmast
motsvarande konto i externredovisningen med tillägg av den inledande
siffran 9. Konto 9401 används till exempel för att fördela kostnader för
personal. Motsvarande kostnader i externredovisningen bokförs i kontogrupperna 40–49. Konto 9501, som används för att fördela lokalkostnader,
har i externredovisningen sin motsvarighet i kontogrupp 50. Konton i
kontoklass 9, som inte direkt motsvaras av konton eller kontogrupper i
klasserna 1–8, läggs i kontogrupp 90. Noteringarna bör ha samma
debet/kreditstatus som motsvarande noteringar i kontoklasserna 1–8.
Grupperna 92 och 93, som är parallella med kontoklasserna 2 och 3,
visar saldo i kredit.
Kontona i kontogrupp 99 har som funktion att upprätthålla den dubbla
bokföringen inom kontoklass 9. Kontogruppen används också för avstämningskonton.
En tjänsteproducerande myndighet behöver normalt inte lägga upp särskilt många konton i kontoklass 9. I nedanstående tabell visas ett exempel
på indelning av kontoklass 9.
Konto

Kontobenämning

9011

Tilldelade avdelningskostnader (debetkonto)

9311

Fördelade kostnader (kreditkonto)

9401

Kostnader för personal (debetkonto)

9501

Kostnader för lokaler (debetkonto)

9941

Avstämningskonto personalkostnader (kreditkonto)

9951

Avstämningskonto lokalkostnader (kreditkonto)

Fördelade kostnader, konto 9311, är intäktskonto för utförande avdelning. Tilldelade avdelningskostnader, konto 9011, är kostnadskonto för
mottagande avdelning vid redovisning av kostnadsfördelningar mellan
avdelningar.
När kontoklass 9 bara används för interna transaktioner behöver kontona inte kodas med S-koder. Däremot är det viktigt att kodning sker
när myndigheten använder kontoklass 9 för att göra kostnadsfördelningar
som påverkar anslagsutfallet. Det förekommer att utgifter avräknas i extern
redovisningen (kontoklass 4–5) för att sedan ytterligare fördelas på olika
utgifts-/kostnadsslag med hjälp av kontoklass 9. I dessa fall måste aktuella
konton i kontoklass 9 kodas med korrekt S-kod.
Tips! Om kontona i kontoklass 9 istället för att lämnas okodade, kodas
med S-kod S8888 kommer eventuellt saldo i kontoklass 9 att synliggöras
löpande i samband med den månatliga rapporteringen till statsredovisnings
systemet, Hermes. Genom att synliggöra differensen även i Hermes och
dess rapporter ökar möjligheten att upptäcka fel.
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2.2.2 Objektplan
Via redovisningsplanen kan myndigheten, i första hand i samband med
bokslut men även löpande under räkenskapsåret, ta fram ekonomisk
information. Objektplanen och övriga redovisningskoder visar en koppling
mellan verksamhetens finansiering och indelning och är viktig för möjligheten att ta fram ekonomisk resultatinformation. Med god resultatinformation kan myndigheten följa, pröva och budgetera verksamheten.
Objektplanen kan på samma sätt som kontoplanen indelas hierarkiskt i
nivåer för summering uppåt i grupper enligt baskontoplanen (klass, grupp,
undergrupp och konton) eller enligt redovisningsmodellen (klass, grupp,
konto och underkonto). Det är naturligtvis möjligt att också använda
andra strukturer som olika nummerserier, numeriska eller alfanumeriska,
och därmed avstå från hierarkisk indelning
Objektplanen och övriga redovisningskoder ska ge information om
verksamhetsgrenar och avgiftsbelagd verksamhet, ett krav som framgår
av FÅB:en. Av bland annat verksförordningen följer att objektplanen ska
utformas så att den ger underlag för rationaliseringar och kontroll av att
statens medel används för de ändamål de är avsedda. Konkret handlar det
om att kunna utkräva ansvar enligt den organisation som myndigheten
bestämt och ge regeringen den information den behöver för att kunna
följa, pröva och budgetera verksamheten.
För att tillgodose behovet av information måste internredovisningens
objektplan ha en logisk struktur. En objektplan delas vanligen in
efter verksamhet (funktionell indelning) och organisation (organisatorisk
indelning). Den verksamhetsmässiga indelningen avser till exempel prestationer, aktiviteter och processer som speglar produktionen. Den organisa
toriska indelningen kan innehålla avdelningar och enheter som speglar
ansvar och befogenhet.
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3 Exempel på konteringsfält
Genom att komplettera kontoplanen med konteringsfält i ekonomi
systemet kan intäkter och kostnader och eventuellt fordringar och skulder
fördelas på redovisningsobjekten organisation och verksamhet och på
redovisningskoder som motpart, finansiering och resurs. Det går inte att
standardisera konteringsfälten eftersom myndigheterna själva bestämmer sin organisation och hur uppföljningen av verksamheten ska göras.
Våra exempel på konteringsfält är främst försök att på ett pedagogiskt
sätt gå igenom några fält och ska inte tolkas som försök till att standardisera namnsättningen eller vilka fält som en myndighet bör ha i sin
redovisningsplan.
Vi kommer att gå igenom konteringsfälten utifrån följande:
Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

För varje ruta – kodfält – kommer vi att definiera, övergripande diskutera
och beskriva hur fältet mer specifikt kan struktureras. Många myndigheter
har utöver flera av dessa fält också ett fritt fält, som kan användas för att
samla information som de övriga fälten inte fångar. Ett fritt fält kan göra
att de föreslagna konteringsfälten accepteras i organisationen, i och med
att det fria fältet ger möjlighet att fånga information, som de övriga inte
fångar. I handledningen kommer det fria fältet inte att beröras ytterligare.
Varje kostnad kan, förutom att föras till olika prestationer och verksamhetsgrenar, också föras till specifika mål. Genom ett eget fält kan kostnaden
för en målsyftande åtgärd beräknas, utvärderas och återrapporteras.
Eftersom det idag bara finns krav att återrapportera intäkter och kostnader
per verksamhetsgren kommer ett fält för att fånga kostnaden för mål
syftande åtgärd inte att beröras som ett eget avsnitt i handledningen, dock
kommer det i avsnitt 3.2.3 Koder för verksamhet och rubriken Kodstruktur
– Prestationer och Mål att beskrivas hur kostnaden för målsyftande åtgärd
kan fångas.
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3.1

Organisation – objekt

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Organisation är ett uttryck för sammanslutning, grupp eller institution för
fördelning av ansvaret för förvaltningen av en verksamhet. Synonymerna
kan alla vara redovisningsobjekt.

3.1.1. Informationsbehovet om organisation
Ur ett redovisningsperspektiv är det viktigt att organisationen och dess
olika enheter eller avdelningar kan följas utifrån det delegerade ansvaret.
En avdelning, enhet eller grupp är exempel på redovisningsobjekt till vilka
direkta och indirekta kostnader kan föras. Om endast kostnader, direkta
och indirekta, bokförs på objektet kallas det ofta kostnadsställe. Om
myndigheten också fördelar intäkter på objektet, för att få fram täcknings
bidrag eller resultat för enheten, kallas det för resultatenhet2.
Den organisatoriska indelningen är ofta hierarkisk. Organisatoriska
enheter kan identifieras i redovisningssystemet med strukturbeskrivande
koder, som kan användas som sorteringsbegrepp i rapporter avseende
exempelvis ansvarsområden och resultatenheter.
Det finns ingen standard för statliga myndigheter när det gäller hur den
organisatoriska indelningen ska se ut. Myndigheter beslutar själv om formerna för att genomföra sin verksamhet. I instruktionen kan det finnas
krav på hur myndigheten ska organisera sig med olika former av råd och
beslutsorgan, geografisk lokalisering med mera. För den interna styrningens
behov är det av betydelse att se kostnaden för varje organisatorisk enhet.
Den indelning som nämns i instruktionen kan vara redovisningsobjekt.
I följande avsnitt kommer två olika organisationer att beskrivas, en traditionell linjeorganisation och en matrisorganisation, där medarbetarna har två
chefer, en vertikal chef som i en linjeorganisation och en horisontell chef.

2 	Industriell ekonomi; Magnus Aniander m.fl. 1998; Studentlitteratur. Målinriktad projektstyrning; Andersen, Grude, Haug 1994; Studentlitteratur.
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3.1.2 Linjeorganisation
Linjeorganisationer är hierarkiskt uppbyggda, varje medarbetare har bara
en direkt överordnad chef. Denna form är strikt ordnad efter funktion eller
geografiskt område. En funktionsindelad organisation med produktion
och utveckling visas i Figur 2. Hur linjeorganisationen presenteras varierar
och följer inte alltid ett klassiskt linje-stabs schema.

GD*
Stöd (*)

Produktion*

Utveckling*

Kansli
produktion

Kansli
utveckling

Enhet A

Enhet C

Enhet B

Enhet D

*Rapporteringsbegrepp

Figur 2 Exempel på en hierarkiskt funktionsindelad linjeorganisation
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3.1.3 Koder för en linjeorganisation
Nedan presenteras ett exempel på koder för linjeorganisationen enligt
Figur 2. Enligt figuren råder det ett 1:1 förhållande mellan enhet och
produktion och mellan enhet och utveckling. Att enheterna inte tillhör
både produktion och utveckling gör att funktionerna inte nödvändigtvis behöver vara ett konteringsbegrepp3 utan kan vara ett rapporterings
begrepp4 som markeras i Figur 2 med en stjärna. Om det finns verksamhet
– bokföring – på produktion eller utveckling har detta lösts i modellen
genom att konteringsbegreppen Kansli produktion och Kansli utveckling
har skapats.
Fördelen med denna modell, där endast lägsta nivå är konteringsnivån,
är att när enheter byter funktion vid en omorganisation kan dessa kopplas
om till den nya funktionen så att det går att skapa jämförelsevärden bakåt i
tiden. En annan fördel med upplägget är att kanslikostnaderna synliggörs.
Därigenom kan en dialog skapas internt om kostnaden för exempelvis
kansliet. Följande principskiss visar hur kodplanen för en linjeorganisation
kan vara uppbyggd:
Kod

Beskrivning

Kommentar

1

GD

Rapporteringsbegrepp - Begreppet summerar kod 20,
30 och 40. Bokföring hänförlig till GD bokförs under stöd i
detta exempel.

20

Produktion A

Rapporteringsbegrepp - Begreppet summerar kod 201,
202 och 203

201

Kansli produktion

Konteringsbegrepp

202

Enhet A

Konteringsbegrepp

203

Enhet B

Konteringsbegrepp

30

Utveckling

Rapporteringsbegrepp - Begreppet summerar kod 301,
302 och 303

301

Kansli utveckling

Konteringsbegrepp

302

Enhet C

Konteringsbegrepp

303

Enhet D

Konteringsbegrepp

40

Stöd

Rapporteringsbegrepp - Begreppet summerar kod 401

401

Stöd

Konteringsbegrepp

Tips! Oavsett hur myndigheten bygger upp kodstrukturen bör principer
inte blandas. Stöd, som bara har en enhet kopplad till sig, ska för enhetlighetens och rapportkonstruktionens skull, också ha tre positioner (kod 401)
för kontering och en tvåsiffrig kod (kod 40) som rapporteringsbegrepp.
Koderna har en hierarkisk uppbyggnad, vilket inte är nödvändigt, det går
också att ha en löpnummerserie ur vilken nya enheter får ett nummer;
dock kan en logisk struktur skapa mer ordning och reda.

3 	Med konteringsbegrepp menas ett begrepp – kod – som används vid registrering.
4 	Med rapporteringsbegrepp menas ett uppföljningsbegrepp som kopplar samman en
eller flera konteringsbegrepp. På ett rapporteringsbegrepp görs ingen kontering. Ett
rapporteringsbegrepp är detsamma som en relation i ekonomisystemet se avsnitt 6.3
Relationer.
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3.1.4 Matrisorganisation
I en matrisorganisation har medarbetarna och enhetscheferna mer än en
chef. I Figur 3 är det enhetscheferna som har dubbla chefer, en avdelningschef och en processchef. Beroende på verksamhet ska medarbetaren eller
enhetschefen rapportera till olika chefer. I en renodlad matrisorganisation
bör både den horisontella och den vertikala chefen ha samma befogenhet,
vara jämställda beslutsmässigt.
Svårigheten med en matrisorganisation är inte att skapa en kodstruktur
för att kunna fånga utfallet för den vertikala och den horisontella organisa
tionen. Det är hur matrisorganisationen ska styras som brukar vara den
svåraste nöten att knäcka.

GD*

Avd A*

Avd B*

Process A*

Enhet 1

Enhet 4

Process B*

Enhet 2

Enhet 5

Process C*

Enhet 3

Avd C*

Enhet 6
Enhet 7

*Rapporteringsbegrepp

Figur 3 Matrisorganisation med två dimensioner

Enligt Figur 3 utförs verksamheten i de grå rutorna och dessa är konteringsbara koder. De vita rutorna är rapporteringsbegrepp som kopplas
samman med hjälp av relationer. I avsnitt 3.1.5 Koder för en matrisorganisation beskrivs två olika metoder för att fånga information, en för att samla
in information i ett fält, en annan för att samla in information via två fält.
Myndigheter, som övervägt att organisera sig som en matrisorganisation, har ibland valt en mjukare övergång till flerdimensionell styrning
utan att helt lämna linjeorganisationen. Exempelvis skulle en variant till en
fullständig matris vara att samma personer finns både horisontellt och vertikalt. Det finns många olika sätt att lösa den flerdimensionella styrningen.
Dessa kommer inte att behandlas i handledningen. Kodstrukturen för att
lösa informationsfångsten för en matrisorganisation är som nämnts relativt
okomplicerad.

3.1.5 Koder för en matrisorganisation
Det finns två alternativ till kodstrukturer för matrisorganisationen enligt
Figur 3.
Alternativ 1 Ingen enhet får tillhöra två avdelningar eller två olika processer. Om så skulle vara fallet måste varje enhet som tillhör två avdelningar
dupliceras i kodstrukturen alternativt strukturen konstrueras så att avdel-
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ningen mäts med en kod och processen med en annan kod, se alternativ 2.
I en matrisorganisation i likhet med linjeorganisationen kan det finnas
bokföring på avdelnings- och processnivå, vilket kan lösas på samma sätt
som i linjeorganisationsexemplet, genom att konteringsbegreppen Avdelning A kansli osv. skapas. Vid varje bokslutstillfälle bör eventuellt utfall
på kansliet fördelas till enheterna. Detta ger en fullständig kostnads- och
resultatbild för avdelningarna och de olika processerna.
Kod

Beskrivning

Kommentar

1

GD

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 20,
30 och 40 eller kod 90, 91 och 92

20

Avdelning A

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 201,
202 och 203

201

Enhet 1

Konteringsbegrepp

202

Enhet 2

Konteringsbegrepp

203

Enhet 3

Konteringsbegrepp

30

Avdelning B

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 301
och 302

301

Enhet 4

Konteringsbegrepp

302

Enhet 5

Konteringsbegrepp

40

Avdelning C

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 401
och 402

401

Enhet 6

Konteringsbegrepp

402

Enhet 7

Konteringsbegrepp

90

Process A

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 201
och 301

91

Process B

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 202,
302 och 401

92

Process C

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar kod 203
och 402

Alternativ 2 En större organisation med många enheter både horisontellt
och vertikalt, eller där det inte råder ett 1:1 förhållande mellan, i vårt
exempel, avdelningar och processer, bör använda två konteringsfält för att
samla in information.
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3.2

Verksamhet – objekt

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Begreppet verksamhet är synonymt med arbete, aktivitet, funktion, process,
rörelse och drift. Synonymerna kan alla vara ett redovisningsobjekt.

3.2.1 Informationsbehovet om verksamhet
Det är viktigt att myndighetens ansvariga i redovisningen kan följa verksamheten. När informationsbehovet kartläggs behöver förutom de interna
kraven, också instruktion och regleringsbrev och eventuella krav på full
kostnadstäckning m.m. beaktas. I detta avsnitt diskuterar vi vilka styr
dokument som kan påverka myndighetens informationsbehov, det vill säga
kodstrukturen i verksamhetsfälten. Vidare berör vi hur verksamheten kan
delas upp i verksamhetsgrenar, prestationer, aktiviteter, projekt och mål.
Informationsbehov i styrdokument

Det finns externa och interna styrdokument. Instruktion, mål, åter
rapportering och uppdrag i regleringsbrevet är exempel på krav som kan
finnas i externa styrdokument. Interna styrdokument kan vara verksamhetsplan, olika policys och processbeskrivningar. Om verksamhetsplaner
inte används kan det finnas andra årliga styrdokument med samma syfte,
exempelvis verksamhetskontrakt, chefsöverenskommelser, arbetsorder och
andra former för åtaganden eller ålägganden, beroende på den interna
styrningens konstruktion. Har processerna kartlagts bör processbeskrivningarna kunna ge underlag för att klargöra informationsbehoven.
Prestationer och aktiviteter

Den indelning som bäst sammanfattar verksamheten bör vara utgångspunkten när verksamhetsfältet struktureras och koderna skapas. Vad kostar
exempelvis olika prestationer? För att få fram lämpliga koder kan verksamheten indelas i slutprestationer. En verksamhet kan bestå av att handlägga
ärenden. Ibland kan det vara nödvändigt att dela upp handläggningen i
olika avgränsade delar som att motta, bereda, föreslå, besluta och expediera. Det kan också finnas ett behov av att gruppera handläggningen i
undersökning, utredning, utveckling, utbildning och utvärdering. I ESV:s
ordbok definierar prestationer enligt följande:
”Med prestationer avses antingen de tjänster och produkter som lämnar myndigheten, slutprestationer, eller det arbete som utförs inom
myndigheten, delprestationer. En myndighets expedierade ärenden,
skrivna rapporter, inspektioner, etc. är exempel på slutprestationer.
Arbetet som utförs i produktionsprocessen inom myndigheten för att
producera slutprodukten/tjänsten gentemot avnämaren utgör deleller internprestationer.”
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Ett handlagt ärende, slutprestationen, kan sägas vara bäraren av kostnaden. Ärendet, eller typen av ärendeprövning, kan vara en kod. Underkoder
till den koden kan vara de olika stegen i handläggningen. Den ekonomiska
informationen kan fångas för slutprestationen, men också för delpresta
tioner. En generell modell kan se ut så här:
Process Att handlägga ett ärende

Motta
ärendet

Bereda
ärendet

Föredra
ärendet

Begäran om
åtgärd
Besluta i
ärendet

Expediera
ärendet

Handlagt
ärende

3.2.2 Återrapportering av information till regeringen
I resultatredovisningen ska den indelning för återrapportering användas
som regeringen anger.
”Av resultatredovisningen ska framgå hur verksamhetens kostnader och andra intäkter än sådana av anslag fördelar sig enligt den
indelning för återrapportering av verksamheten som regeringen
beslutat.” 5
Vilken indelning anger regeringen för återrapportering?
”Myndigheten ska fördela totala kostnader och andra intäkter än
sådana av anslag i enighet med den indelning för återrapportering
som regeringen angett i regleringsbrevet.” 6
”Uppgifterna om en sådan fördelning ska varje år även rapporteras
till informationssystemet Hermes.” 7
Utgångspunken för indelningen är regeringens och riksdagens behov av
att följa och styra verksamheten. I ESV:s ordbok står att begreppet verksamhetsgren är den lägsta nivån i verksamhetsstrukturen, vilken utgörs av
nivåerna politikområden, verksamhetsområden och verksamhetsgrenar.
I regleringsbrevet anger regeringen, under rubriken Verksamhetsstyrning,
inom vilka verksamhetsgrenar som myndigheten ska bedriva och rapportera
sin verksamhet. Verksamheten ska föras till en eller flera verksamhetsgrenar
och i redovisningen ska kostnader och intäkter redovisas separat per verk5 	Förordning (2000:605) om myndigheters bokföring 3 kap 2 § 1 st.
6 	Förordning (2000:605) om myndigheters bokföring 3 kap 2 § föreskrifter.
7 	Förordning (2000:605) om myndigheters bokföring 3 kap 2 § 2 st.
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samhetsgren. Redovisningen ska sedan kompletteras med en resultatredovisning, också den per verksamhetsgren. OBS! Rapporteringen till Hermes
sker idag inte via filöverföring. Fördelningen av intäkter och kostnader per
verksamhetsgren sker endast årsvis via manuell registrering i systemet.
Avgiftsbelagd verksamhet

En ytterligare indelning gäller avgiftsbelagd verksamhet som ska särredovisas
efter den struktur som framgår av budgeten för avgiftsbelagd verksamhet i
myndighetens regleringsbrev. Mer om detta i avsnitt 3.4 Finansiering.

3.2.3 Koder för verksamhet
I handledningen diskuterar vi kodstrukturer för verksamhetsgren i avsnitt
3.2.4. Nedan finns exempel på hur kodstrukturen kan konstrueras om prestationer, prestationer och aktiviteter, prestationer, aktiviteter och projekt eller
prestationer och politiska mål ska kunna fångas via konteringssträngen.
Vid konstruktionen av kodstrukturen måste det göras ett antal överväganden, bland andra:

• Vad vill myndigheten? Som framkommit finns det information till

externa intressenter som behöver fångas. Den information som
gör att myndigheten kan styra sin interna verksamhet effektivt och
resurssnålt måste också tillgodoses.

• Koderna ska vara klart definierade och väl avvägda. Indelningen
får varken vara för grov eller för detaljerad. En för detaljerad
indelning kan bli ett redovisningsproblem och en för grov
indelning ett uppföljningsproblem.

Kodstruktur – Prestationer

Om myndigheten bara underindelat verksamhetsfältet i olika prestationer
kan koderna konstrueras som en lista med löpnummer:
Kod

Beskrivning

100

Prestation 1

10010

Delprestation 1

10011

Delprestation 2

101

Prestation 2

102

Prestation 3

Om myndigheten vill följa både slutprestationer och delprestationer kan
delprestationerna, som framgår av exemplet, byggas upp med ytterligare
en eller två positioner.
Om prestationerna bara kan tillhöra en enhet kan främst mindre myndigheter inleda koden för prestation med koden för enhet. På detta sätt kan
organisations- och prestationsfältet kombineras i ett och samma fält. Görs
utsökningen på de första positionerna fås utfallet per enhet, görs den på
hela koden fås utfallet per prestation eller delprestation. Att inleda koden
för prestation med koden för enhet tydliggör för användaren vilken enhet
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som ansvarar för prestationen. För större myndigheter kan en behörighetskontroll som kräver begränsat underhåll skapas, om koden för prestation
inleds med den enhet som prestationen tillhör, förutsatt att användarna knyts
till olika enheter och endast får registrera på de enheter som de tillhör.
Kodstruktur – Prestationer och aktiviteter

När prestationer och aktiviteter ska fångas i samma konteringsfält blir
konstruktionen mer komplex. Låt oss anta att det ska gå att följa upp
en prestation i sin helhet och att följa upp aktiviteten utbildning, som
kan förekomma i flera olika prestationer. Kodstrukturen kan då se ut på
följande sätt:
Kod

Beskrivning

Kommentar

100

Prestation 1

Prestation*

1001

Aktivitet utbildning

Specifikation till prestation (aktivitet)

1002

Aktivitet rådgivning

Specifikation till prestation (aktivitet)

101

Prestation 2

Prestation*

1011

Aktivitet utbildning

Specifikation till prestation (aktivitet)

10111

Seminarium XX

Specifikation till aktivitet

10112

Seminarium YY

Specifikation till aktivitet

1012

Aktivitet rådgivning

Specifikation till prestation (aktivitet)

1019

Aktivitet fritt

Specifikation till prestation (aktivitet)

102

Prestation 3

Prestation*

1021

Aktivitet utbildning

Specifikation till prestation (aktivitet)

* Prestationskoderna kan vara ett konteringsbegrepp, om kontering per aktivitet inte är
tvingande, och ett rapporteringsbegrepp om kontering per aktivitet är tvingande.

Ska Prestation 1 följas kan alla koder som börjar på 100 summeras, ska
aktiviteten utbildning följas summeras alla koder, som i fjärde positionen
innehåller en etta.
Denna uppbyggnad har sina begränsningar. Fördelen är att bara ett fält i
ekonomisystemet behöver tas i anspråk. Nackdelen är att det krävs att varje
prestation dupliceras för varje aktivitet, som ska vara möjlig att följa tvärs
över alla prestationer. Har en myndighet exempelvis har 45 prestationer
och tio stycken möjliga aktiviteter krävs det 450 koder vilket leder till ett
omfattande systemunderhåll när aktiviteter och prestationer tillkommer.
Om registrering på aktivitet inte är obligatorisk utan varje prestationsansvarig kan underindela prestationen i olika aktiviteter eller delprestationer bör fältförslaget ovan kunna fungera. Vill myndigheten kunna följa en
specifik aktivitet oavsett prestation bör två fält användas, ett för prestation
och ett för aktivitet.
Väljer myndigheten att följa prestationer och aktiviteter i olika fält kan
vanliga löpnummer användas. Redovisningsproblemet är inte att skapa
kodstrukturen, svårigheten ligger i att definiera prestationer och aktiviteter och att se till att hela organisationen har samma syn på vad en specifik
kod står för och hur bokföring på koden ska göras.
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Kodstruktur – Prestationer, aktiviteter och projekt

Kan prestationer inte ingå i ett projekt eller ett projekt inte innehåller
prestationer, kan projekt kombineras med fältet prestation. I annat fall
krävs ett eget konteringsfält för projekt. I ett kombinerat fält, där både
prestation och projekt samsas, kan den inledande positionen i koden
bestämma, om det är ett projekt eller en prestation. Oavsett om projekt
fångas i ett eget eller ett kombinerat fält med prestation kan kodstrukturen
för projekt konstrueras enligt följande:
Kod

Projekt

Kommentar

1xxx

Projekt 1

Rapporteringsbegrepp

1xxx1x

Projekt 1 Bidragsgivare 1

Konteringsbegrepp

1xxx2x

Projekt 1 Bidragsgivare 2

Konteringsbegrepp

2xxx

Projekt 2

Rapporteringsbegrepp

2xxx1x

Projekt 2 Anslag

Konteringsbegrepp

2xxx2x

Bidragsgivare 1

Konteringsbegrepp

*I exemplet används benämningen bidragsgivare men finansiär eller uppdragsgivare går
också bra.

Kodstrukturen för projekt är här uppbyggd kring finansieringen, men kan
också vara uppbyggd kring en annan indelning, efter år eller efter olika
delar i projektet (delprojekt). Vilken underindelning som används, styrs
av om kodplanen kan fånga informationen på något annat sätt, exempelvis
via ett fält för finansiering, och hur myndigheten vill kombinera olika fält
för uppföljningen. I exemplet kan uppföljning göras på respektive finan
siärs del av projektet och för hela projektet. Görs sökningen på konterings
begreppet fås information om en finansiärs andel av projektet. En sökning
på rapporteringsbegreppet, vilket endast är en summeringsnivå av under
liggande konteringsbegrepp, ger utfallet på hela projektet.
Kodstruktur - Prestationer och mål

Anta att en myndighet har som mål att handlägga ärendetyp A1 och A2 och
att effektivisera ärendehanteringen med 20 procent i regleringsbrevet. Att
ärendehanteringen effektiviseras med 20 procent kan mätas på flera olika sätt,
exempelvis genom att dela antalet handlagda ärenden med nedlagd arbetstid
och jämföra utfallet över tid. Hur kan myndigheten ta fram kostnaden för
att nå målet, att ärendehanteringen ska effektiviseras med 20 procent?
Vilka kostnader, exempelvis för utbildning av handläggare och nya ITbaserade system för ärendehandläggning, har myndigheten haft för att
uppnå en tjugoprocentig effektivisering av ärendehanteringen? Hur fångas
kostnadsinformationen?
En kostnad kan både tillhöra en prestation och ett mål. Exempelvis är
prestationen utbildning normalt en intern prestation, i exemplet syftar utbildningen till att effektivisera handläggningen. Utbildningskostnaden ska
i sådant fall föras både till prestationen utbildning och till målet att effektivisera ärendehanteringen med tjugo procent. Med ett eget fält för mål
kan kostnaden för effektivisering särredovisas. Myndigheten kan utvärdera
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om målet har uppnåtts och vilka kostnader som man har haft för att nå
målet. Resonemanget kring den beskrivna kodstrukturen för prestationer
och aktiviteter är tillämpligt också för prestationer och mål.

3.2.4 Koder för verksamhetsgren
De vanligaste metoderna att samla in information om verksamhetsgren är:

• Att samla in information i ett separat fält som enbart innehåller
verksamhetsgren.

• Att samla in information i ett kombinerat verksamhetsfält. Finns

det ett 1:1 förhållande mellan något av begreppen prestation,
aktivitet, organisation eller projekt kan ett system skapas, där den
inledande positionen står för verksamhetsgren.

• Att skapa en relation där varje kod för verksamhet eller
organisation knyts till en verksamhetsgren.

Verksamhetsgren i ett eget fält

Om myndigheten för sin interna styrning behöver en annan indelning av
verksamheten än regeringen, bör det diskuteras hur den egna indelningen
kan översättas till regeringens indelning, för att regeringens styrning och
myndighetens interna styrning inte ska kollidera. Att använda två konteringsfält, ett för regeringens indelning och ett för myndighetens avvikande
indelning, bör om möjligt undvikas. Det förlänger kontosträngen med ett
fält, som också ska hanteras av användarna.
Om verksamhetsfältet eller organisationsfältet inte är uppbyggt så att
det finns ett 1:1 förhållande mellan varje kod för verksamhet och verksamhetsgren eller mellan varje kod för organisation och verksamhetsgren, är
en möjlig lösning att registrera verksamhetsgren i ett eget fält. Kodstrukturen kan byggas upp enligt följande:
Kod

Beskrivningstext

1

Verksamhetsgren 1

2

Verksamhetsgren 2

3

Verksamhetsgren 3

9

Att fördela på övriga verksamhetsgrenar

Verksamhetsgren i ett kombinerat verksamhetsfält

För att kunna samla in information om en verksamhetsgren via ett kombinerat verksamhets- och verksamhetsgrensfält krävs ett 1:1 förhållande
mellan varje verksamhetskod och verksamhetsgren. Om det inte finns ett
sådant förhållande måste det skapas, genom att verksamhetskoder som kan
förekomma för flera verksamhetsgrenar antingen dupliceras, så att det blir
en kod per verksamhetsgren eller genom att koden, som kan förekomma
för flera verksamhetsgrenar, grupperas till en ”att fördela verksamhetsgren”, som sedan i steg två fördelas efter någon bestämd nyckel till de
egentliga verksamhetsgrenarna.
Om myndigheten har gjort en fördelning av ansvar och befogenhet som
följer verksamhetsgrenarna kan denna struktur användas också för verk-

redovisningsplan i praktiken

27

exempel på konteringsfält

samheten. Slutprestationerna följer verksamheten och de interna delpresta
tionerna följer administrationen. Det blir då möjligt att få information
både om verksamheten och organisationen från samma fält.
Kod

Beskrivning

1

Verksamhetsgren 1 (ej kontering)

11

Prestationsgrupp (ej kontering)

111

Prestation, aktivitet, projekt mm

1111

Specifikation till ovan

112

Prestation, aktivitet, projekt m.m.

12

Prestationsgrupp (ej kontering)

121

Prestation, aktivitet, projekt m.m.

2

Verksamhetsgren 2 (ej kontering)

21

Prestationsgrupp (ej kontering)

211

Prestation, aktivitet, projekt m.m.

9

Att fördela till de övriga verksamhetsgrenarna

91

Interna prestationer, aktiviteter m.m.

921

Prestation, aktivitet, projekt m.m.

Osv.

Som framgår av exemplet kan strukturen för ett kombinerat verksamhetsoch verksamhetsgrensfält byggas så att den inledande positionen står för
en verksamhetsgren. Önskas utsökning av Verksamhetsgren 1 selekteras
all bokföring som i verksamhetsfältet innehåller en etta i första position.
Modellen saknar full flexibilitet då en kod inte enkelt kan byta verksamhetsgren. I så fall måste en ny kod skapas och eventuell bokföring flyttas.
Verksamhetsgrensrelation

Ett alternativ till att bygga upp verksamhetsgrensinformationen via ett
kombinerat verksamhets- och verksamhetsgrensfält kan vara att bygga upp
en verksamhetsgrensrelation. I likhet med föregående exempel bör det finnas ett 1:1 förhållande mellan varje verksamhetskod och verksamhetsgren.
Fördelen med en relation är att flexibiliteten ökar. Om en verksamhetskod ska tillhöra en annan verksamhetsgren görs bara en justering i rela
tionen. Ingen ny kod eller omföring från gammal till ny kod är nödvändig.
Underhållet av relationen kan dock innebära en del arbete, speciellt om
verksamhetskoderna inte följer en logisk struktur. Kodstrukturen kan
byggas upp på följande sätt:
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Kod

Beskrivning

Kommentar

1

Verksamhetsgren 1

Rapporteringsbegrepp – Begreppet
summerar alla prestationsgrupper som ingår i
verksamhetsgren 1.

11

Prestationsgrupp

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar
alla prestationer som ingår i prestationsgrupp 11.

111

Prestation, aktivitet m.m.

Konteringsbegrepp

1111

Specifikation till ovan

Konteringsbegrepp

112

Prestation, aktivitet mm

Konteringsbegrepp

12

Prestationsgrupp

Rapporteringsbegrepp – Begreppet summerar
alla prestationer som ingår i prestationsgrupp 12.

121

Prestation, aktivitet m.m.

Konteringsbegrepp

exempel på konteringsfält

OBS! När verksamhetskoderna grupperas till olika verksamhetsgrenar med
hjälp av en relation, är det möjligt att fördela 30 procent av en kod till en
verksamhetsgren och 70 procent till en annan. Redovisningen och framför
allt rapportkonstruktionen blir dock komplex, vilket innebär att myndigheterna bör vara restriktiva med att använda den typen av relationer.
Att fördela till övriga verksamhetsgrenar

Oavsett vilken modell som används kommer det att finnas bokföring som
inte direkt kan hänföras till verksamhetsgren utan som i efterhand fördelas
till verksamhetsgren efter en schablon. Exempelvis är det inte ovanligt
att fördela med verksamhetsgrenarnas lönekostnader som grund. När en
schablonmetod väljs bör hänsyn tas till vilka typer av kostnader som inte
direkt har fördelats till rätt verksamhetsgren. Det är möjligt att välja olika
fördelningsgrunder för olika kostnads- och intäktsslag.
Vilka tekniker kan användas för att fördela ut ej utfördelade kostnader
och intäkter till rätt verksamhetsgren? Bokföring med hjälp av kontoklass
9 och standardlöner eller bearbetning och beräkning med hjälp av kalkylprogram som exempelvis Excel är det vanligaste. Om styrningen är tydlig
och det finns betydande belopp att fördela, är kontoklass 9 att föredra, för
att lätt kunna få ut information om utfallet per verksamhetsgren.
De interna prestationerna kan samlas inom en verksamhetsgren. I förhållande till verksamhetsgrenarna blir de då indirekta kostnader, som fördelas i kontoklass 9 för att få fram den totala kostnaden för respektive gren.
Fördelningen brukar göras med hjälp av ett standardpris via kontoklass 9
på standardlönen, som redovisas på en slutprestation som är kopplad till
en riktig verksamhetsgren.

3.2.5 Tidredovisning
En förutsättning för att information som fångas ska ge ett bra besluts
underlag och bidra till en god intern styrning, är att myndigheten har en
kostnadsfördelning där inte bara direkta omkostnader redovisas på exempelvis slutprestationer. Direkta personalkostnader och myndighetsgemensamma kostnader bör också fördelas till dessa prestationer.
I fallstudien av den anslagsfinansierade verksamheten avsnitt 4.1.2 Över
gripande kommentar noteras att interna styrproblem kan uppkomma om
personalkostnader bokförs på separata prestationer, som i steg två inte fördelas till slutprestationerna. Fördelas inte de gemensamma prestationerna
till slutprestationer blir det svårt att få fram den totala kostnaden för en prestation. Detta kan innebära att arbetstid uppfattas som fri nyttighet. Det är
bättre att i en organisation, där personalen uppfattas som en fri resurs, utföra
arbetet med egen personal, då ingen kostnad debiteras, istället för att köpa
tjänsten från en extern leverantör, eftersom det alltid i kalkylen torde inne
bära en högre kostnad. Genom att synliggöra personalkostnaden på slutprestationerna kan myndigheten skapa ett produktivitetstryck i verksamheten.
Det finns olika sätt att fördela kostnaderna i organisationen, vilket
inte kommer att beröras i denna handledning. Grunden för kostnadsfördelningar är normalt någon form av tidredovisning vilket inte heller
kommer att beröras. I RRV:s skrift: Att redovisa arbetad tid finns mer att
läsa om tidredovisning.
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3.3

Projekt – objekt

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Ett projekt ska ha en preciserad uppgift, en i förväg bestämd resursram, vara
begränsat i tiden och ha en ansvarig person.
En preciserad uppgift innebär att det redan från början kan anges vad som ska
göras, vilka metoder som ska användas och vilket resultat som kan förväntas.
När projektet beslutas bör den totala resursramen fastställas. Om projek
tet avser flera år, bör årsvisa budgetar upprättas för att myndigheten ska
veta vilka resurser projektet kommer att behöva respektive år och för att
underlätta för projektledaren i dennes löpande styrning och uppföljning.
Finns ingen avgränsning i tiden bör prestation eller annat verksamhetsbegrepp övervägas.
Projektformen är ett sätt att delegera ansvar och befogenhet. I samband
med beslut om projektets genomförande och dess resursram ska också en
ansvarig person för projektet utses. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt uppställda mål och inom de resurser som ställts till
förfogande.

3.3.1. Koder för projekt
Varje myndighet bör anpassa projektstrukturen så att den speglar den egna
verksamheten. Projektbegreppet får inte vara för snävt. Då kan det bli
ohanterligt många projekt samtidigt som det blir svårt att få en överblick
över projektverksamheten. Projekten bör heller inte vara för stora. Stora
projekt som inte är tydligt avgränsade tenderar att aldrig kunna avslutas,
vilket kan leda till problem i samband med projektperiodiseringen.
I avsnitt 3.2.3 Koder för verksamhet under Kodstruktur – Prestationer,
aktiviteter och projekt beskrivs hur projekt kan hanteras i ett eget eller i ett
kombinerat konteringsfält för prestation.
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3.4

Finansiering – egenskap/specifikation

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Finansiera är synonymt med att skaffa pengar, bekosta och betala. Hur
finansieringen sker är exempel på en egenskap eller specifikation 8 till ett
redovisningsobjekt.

3.4.1. Informationsbehovet om finansiering
Hur finansieras verksamheten? Hur kan myndigheten säkerställa att utgifter rättvisande avräknas av anslag? Hur kan myndigheten säkerställa att
den avgiftsbelagda verksamheten kan särredovisas? Bakgrunden till att
använda fältet finansiering är behovet av att kunna redovisa realekonomiskt
utfall fördelat på anslag 9 och mot det finansiella målet redovisa full
kostnadstäckning för avgiftsbelagd verksamhet.
Kravet på särredovisning av avgiftsbelagd verksamhet framgår av FÅB:en.
”Avgiftsbelagd verksamhet ska även särredovisas. Redovisningen
ska följa den indelning och struktur som framgår av budgeten för
avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev.” 10
Finns det också ett internt behov av information om finansiering? Enligt
avgiftsförordningen ska avgifter beräknas så att full kostnadstäckning
uppnås om inget annat ekonomiskt mål har beslutats. För att följa verksamheten och få underlag till omprövning av avgifternas storlek, krävs
att myndigheten kan fånga informationen om utfallet i avgiftsfinansierad
verksamhet med full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Dessutom
måste det ekonomiska utfallet följas löpande eftersom tilldelade anslag och
anslagskrediter inte får överskridas.
Det är inte självklart att regeringens ekonomiska styrning i regleringsbrevet i form av anslag, anslagsposter och budget för avgiftsfinansierad
verksamhet används i den interna styrningen. Det kan bero på att anslagen
avräknas utgiftsmässigt medan myndigheten vill styra kostnadsmässigt,
vilket överensstämmer med kravet på redovisningen av avgiftsfinansierad
verksamhet som ska vara kostnadsmässig. Ytterligare ett skäl till att regeringens ekonomiska styrning inte används i den interna styrningen kan vara
att anslagen i normalfallet inte är uppdelade efter verksamhetens indelning
i regleringsbrevet. En vanligt förekommande princip är att myndigheten
gör en kostnadsbudget som följer delegationen av ansvar och befogenhet
inom en hierarkisk organisation (linje- stabsorganisation) och inte regeringens indelning av verksamheten.

8 	Skillnad mellan egenskap och specifikation förklaras i Bilaga 2 Definitioner
9 	Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring 21§
10 Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap 2 § föreskrifter
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3.4.2 Koder för finansiering
Till skillnad mot fälten organisation och verksamhet lämpar sig indelningen av verksamhetens finansiering inte för det arbetssätt som denna handledning föreslår med modellering efter intressenter, se avsnitt 5 Utveckla
redovisningsplanen – arbetssätt. Myndighetens redovisningshandläggare,
eller motsvarande, är ofta bäst lämpad att identifiera informationsbehovet
och kodstrukturen, eftersom information om finansiering vanligtvis endast
behövs centralt på myndigheten för dess återrapportering.
Underlättar det för myndigheten om finansieringsinformation samlas in
i ett eget fält bör det övervägas, men det finns också andra sätt att samla
in information.11 Ett alternativ till att registrera finansiering i ett eget fält
är att koppla varje verksamhetskod till en finansiering (som en egenskap
till verksamhetskoden) med hjälp av en relation. När uppföljning behövs,
görs informationsuttaget med hjälp av den relation där verksamhetskod
och finansieringskod kopplats samman. Se exempelvis avsnitt 4.2 Blandfinansierad verksamhet. Myndigheten i exemplet samlar in finansieringsinformationen med hjälp av en relation mellan produkt och produkttyp,
där varje produkttyp klassas efter olika finansieringskällor. Att fånga informationen i kontofältet är en annan möjlighet för myndigheter med endast
ett fåtal finansieringskällor. Dock torde det vara enklare även för dessa att
använda verksamhetsfältet för olika finansieringskällor än att i kontofältet
bygga upp en struktur där olika finansieringskällor kan särskiljas, eftersom
konton i kontofältet annars måste upprepas för varje finansieringskälla.
Kod
1

Beskrivning
Anslag

11

Tilldelat anslag 1

111

Anslagspost 1 Myndighetens förvaltning (ram)

112

Anslagspost 2

12

Tilldelat anslag 2

121

Anslagspost 1 t.ex. Utvecklingsarbete

122

Anslagspost 2 t.ex. Utvärderingsarbete

2

Avgifter och bidrag

21

Avgiftsfinansierad verksamhet där intäkterna disponeras
Offentligrättslig verksamhet

211

Offentligrättslig verksamhet 1

212

Offentligrättslig verksamhet 2
Uppdragsverksamhet

212

Uppdragsverksamhet 1

212

Uppdragsverksamhet 2

22

Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna inte disponeras
Offentligrättslig verksamhet

221

Offentligrättslig verksamhet 1

23

Bidrag som disponeras
Bidrag

231

Bidrag 1

9

Ingen finansiering

11 Att ha finansiering som ett konteringsfält är den lösning som leverantören Agresso AB
valt att rekommendera som grund för redovisning mot anslag i sin programvara för
redovisningssystem.
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I regleringsbrevet finns en gruppering i offentligrättslig avgiftsbelagd verksamhet och uppdragsverksamhet. Krävs det inte information om dessa
grupperi regleringsbrevet kan koderna utelämnas. Dock bör det göras plats i
nummerserien ifall behovet uppstår senare. Gruppen Avgifter och bidrag (2)
kan underindelas ytterligare beroende på hur många bidrags- eller uppdrags
finansiärer som myndigheten har och hur man vill gruppera dessa.
Indelningen av avgifter i finansieringsgrupper, nivå 2 i tabellen, för
avgiftsfinansierad verksamhet, där intäkterna disponeras respektive inte
disponeras, motiveras av kravet på att myndigheten ska lämna förslag till
regeringen om dispositionen av ett visst överskott.
”Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den
avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret, ska
myndigheten till regeringen lämna ett förslag om hur hela överskottet ska disponeras.” 12
”Bestämmelsen gäller för den avgiftsbelagda verksamheten sammantaget oavsett eventuell indelning av verksamheten, men bara i den mån
myndigheten har rätt att disponera inkomsterna i verksamheten.” 13
Sannolikt är finansiering något som de som konterar, granskar och
attesterar inte behöver ta ställning till. En vanlig lösning är att ekonomi
systemet byggs så att en registrering på en prestation utlöser en kodkomplettering av finansieringsfältet. I de fall en prestation har fler än
en finansiering blir den praktiska lösningen att lägga upp flera prestationer, en för respektive finansiering. Se exempelvis under avsnitt 3.2.3
och exemplet för projekthierarkin. Kodkomplettering innebär att konto
strängen för den som registrerar ser kortare ut än vad den är. Sedan
kan en finansiering i sin tur automatgenerera en ekonomisk händelse,
exempelvis avräkning av anslag.
Användning av finansieringsfältet

I det följande exemplifieras hur ersättningar som skadeersättningar, ränteintäkter och andra intäkter kan bokföras i finansieringsfältets struktur.
Skadeersättning Uppstår en skada i en anslagsverksamhet där ersättning
utgår kan finansieringskoden för anslag användas, i de fall skadeersätt
ningen inte ska betalas in på inkomsttitel. Ersättningen reducerar med
andra ord behovet av anslag i samband med anslagsavräkningen.
En skadeersättning till en blandfinansierad verksamhet, som inte ska
betalas in på inkomsttitel, bör fördelas mellan aktuella finansiärer. Vid
mindre belopp kan mestkriterium användas och bokföring göras på den
finansieringskod dit största delen av intäkten kan kopplas.
Ränteintäkter/kostnader Vägledande är att den verksamhet som generar
en räntekostnad också ska belastas med denna. Är det den anslagsfinansierade verksamheten som är upphov till kostnaden ska koden för anslag
12 Kapitalförsörjningsförordning (1996:1188) 23 §
13 Kapitalförsörjningsförordning (1996:1188) 23 § föreskrifter
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användas, är det uppdragsverksamheten ska koden för aktuell uppdrags
verksamhet användas.
Andra intäkter Det finns många icke-statliga intäkter. Myndigheten får
från fall till fall pröva om det är avgifter som disponeras eller som inte
disponeras eller om det är fråga om bidrag, för att därefter använda den
finansieringskod som passar bäst. Viktigt är att de verksamhetskostnader
som är grunden för intäkten också bokförs med samma finansieringskod.

3.4.3 Avräkning med hjälp av finansieringsfältet
Myndigheterna använder sig av olika tekniker för anslagsavräkning. En
teknik är att anslagsavräkna utifrån vad som registrerats i finansieringsfältet. Det finns också exempel på myndigheter som anslagsavräknar
utifrån registreringen i verksamhetsfältet eller det organisatoriska fältet.
I det följande visas två avräkningar utifrån registreringen i finansierings
fältet: anslagsavräkning och bidragsavräkning.
Ett ickestatligt bidrag på 100 inbetalas. Myndigheten använder i detta
exempel principen för löpande intäktsavräkning14 vilket innebär att bok
föringen görs enligt följande. OBS! I exemplet används den struktur på
koder som handledningen beskriver, dock tas inte koder eller transaktioner
med, som inte tillför extra information om hur en automatisk avräkning
med hjälp av en finansieringskod kan konstrueras.
Konto

Beskrivning

Projekt

1910

Räntekonto

3711

Erhållna bidrag

2xxx2

3719

Periodiseringskonto

2732

Oförbrukade bidrag

Fin

Belopp

Kommentar

100 (D)

Bidraget bokförs på
räntekonto

23xx1

100 (K)

Bidraget bokförs på
bidragskonto

2xxx2

23xx1

100 (D)

Bidraget periodiseras
i sin helhet

2xxx2

23xx1

100 (K)

Bidraget periodiseras
i sin helhet

En faktura på 60 kronor ska finansieras till 60 procent med anslag och
fyrtio procent med bidrag.
Konto

Beskrivning

Projekt

Fin

Belopp

Kommentar

5791

Övriga tjänster

2xxx2

23xx1

24 (D)

Finansieras med
bidrag

5791

Övriga tjänster

2xxx1

111

36 (D)

Finansieras med
anslag

258x

Leverantörsskulder

60 (K)

14 I ESV:s bidragshandledning förklaras löpande intäktsavräkning och i bokföringsexempel 2 beskrivs hur denna ska bokföras.
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Om myndigheten byggt upp en automatkontering, som gör en löpande
avräkning av bidraget och anslaget, kan följande bokföring utlösas.
Konto

Beskrivning

Projekt

Fin

Belopp

Kommentar

3719

Periodiseringskonto

2xxx2

23xx1

24 (K)

Automatkontering
bidragsavräkning

2732

Oförbrukade bidrag

2xxx2

23xx1

24 (D)

Automatkontering
bidragsavräkning

3011

Anslagsintäkter

2xxx1

111

36 (K)

Automatkontering
anslagsavräkning

1741

Avräkning anslag

36 (D)

Automatkontering
anslagsavräkning

Villkoret för bidragsavräkningen är att det ska finnas bokföring på resultat
konton och en finansieringskod som börjar på 23. Den löpande intäkts
avräkningen av bidrag innebär att en bidragsintäkt motsvarande kostnaden
bokförs och att oförbrukade bidrag i balansräkningen minskas med motsvarande belopp. Villkoret för anslagsavräkningen är att det ska finnas bokföring på inkomst- och utgiftsmässiga konton och en finansieringskod som
börjar på 11. Anslagsavräkningen innebär att en anslagsintäkt motsvarande
det bokförda beloppet bokförs och att avräkning görs på anslaget.
I exemplet dubbleras informationen om finansieringen både i projektfältet och i finansieringsfältet. Använder myndigheten kodkomplettering
kommer användarna normalt inte att behöva fylla i finansieringskoden, den
ligger som förval. En fördel med ett finansieringsfält är, att när villkoret för
automatkonteringen ska skapas, görs det enklast utifrån finansieringsfältet,
eftersom den strukturen normalt är stabil under flera år, medan koderna i
verksamhetsfältet kan ändra finansiering.
Vill projektledaren följa hela sitt projekt kan det göras genom att selektera alla projekt som börjar på 2xxx. Är det en specifik bidragsdel i projektet som ska följas kan delprojektsnivån, exempelvis 2xxx2, selekteras. Där
går det att ta fram en resultaträkning över vad som har förbrukats och till
vad. Via kontogruppen 27* går det löpande att se vad som är oförbrukat.
OBS! Till Hermes kan koden för finansiär läsas in i samband med
konton som avser olika S-koder, vilket förenklar rapporteringen av den
realekonomiska fördelningen. Används finansieringsfältet så att alla transaktioner avseende anslag kopplas till en specifik anslagspost, kommer
förutom anslagsavräkningen även den periodiska rapporteringen av den
realekonomiska fördelningen per anslagspost att kunna skapas automatiskt.
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3.5

Motpart – specifikation

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Med motpart avses annan myndighet med vilken en myndighet har ett
mellanhavande.

3.5.1. Informationsbehovet om motpart
Ett av inslagen i bokslutsarbetet är att göra motpartsredovisning. Den
innebär två saker, att rapportera sina inomstatliga mellanhavanden till
Hermes och att göra avstämningar med motparten.
Syftet med motpartsredovisningen är att förbättra kvalitén på de
elimineringar som görs i samband med ESV:s upprättande av underlag till
årsredovisning för staten.
I punkt 5 i föreskrifterna till 21 § FBF:en, finns detaljerade bestämmelser om när inrapportering och avstämning ska göras och vilka beloppsgränser som är aktuella.
Eftersom rapporterings- och avstämningsskyldigheten avser balans
poster på balansdagen och ackumulerade poster i resultaträkningen, bör
myndigheten redovisa motpart löpande för att lättare kunna ta fram informationen i bokslutsarbetet. Det kan göras genom att lägga upp ett fält för
motpart i redovisningsplanen eller genom att koppla kontoinformation till
information om kunder/leverantörer i reskontrorna.
Myndigheter som inte har utrymme i ekonomisystemet, eller som har en
begränsad omfattning på motpartsavstämningen, kan välja att fånga motpartsinformationen via kund- och leverantörsreskontran. Ett problemområde
som myndigheter anger när motpartsinformationen hämtas via kund- och
leverantörsreskontran är, att samma myndighet kan ha flera kund- och leverantörsnummer i reskontran. Detta kräver extraarbete och innebär en risk
att transaktioner missas i samband med motpartsavstämningen.

3.5.2 Koder för motpart
De statliga myndigheter som ska göra motpartsredovisning finns angivna
i ESV:s myndighetsregister. I registret har samtliga myndigheter tilldelats
en specifik myndighetskod som ska användas vid inrapporteringen av
de inomstatliga mellanhavandena15. Dessa koder bör alltså vara utgångs
punkten när motpartskoder skapas i ekonomisystemet.
Inom- och utomstatliga transaktioner

Hur kan konton för inom- och utomstatliga transaktioner användas i kombination med fältet motpart? Exempelvis kan en automatkontering som
gjorts på statlig motpartskod flytta transaktionen från utom- till inomstatligt konto. Härigenom skapas en kontrollmekanism eller en förenkling för
användarna.

15 Vid rapportering på inomstatlig S-kod i Hermes.
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Användaren bokför en inkommande faktura från en statlig leverantör:
Konto

S-kod

Beskrivning

Enhet

Motpart

Belopp

2561

S2561

Lev skuld statlig mynd.

10

1*

10 000 (K)

5011

S5011

Lokalhyra utomstatlig

10

1*

10 000 (D)

* I exemplet antas alla koder som börjar på 1 att vara statliga motparter.

Systemet bör konstrueras så att valet av leverantör automatiskt ger motpartskod, vilket minskar risken för fel i samband med registreringen.
När fakturan är bokförd aktiveras en automatkontering som flyttar
transaktionen till konto - Lokalhyra inomstatlig.
Konto

S-kod

Beskrivning

Enhet

Motpart

Belopp

5011

S5011

Lokalhyra utomstatlig

99

1*

10 000 (K)

5031

S5021

Lokalhyra inomstatlig

99

1*

10 000 (D)

Om automatkonteringen läggs upp som en kontrollmekanism innebär det
att användaren ska använda rätt konto. Om fel konto används slår automatkonteringen till och flyttar transaktionen till inomstatlig. Om automatkonteringen används för att underlätta registreringen anger användaren
bara konto för lokalhyra och motpartskod och sedan fördelar automatkonteringen bokföringen på inom- och utomstatligt konto. I exemplet görs
korrigeringen på en separat enhet för att inte röra till det för användaren.
Läggs automatkonteringen upp som en kontrollmekanism kan justeringen
eventuellt göras på användarens enhet.
En annan fördel med att använda sig av motpart för att underlätta
registreringen är att det går att knyta en specifik motpartskod till varje
leverantör i leverantörsreskontran. Det går inte att koppla ett specifikt
kostnadskonto till leverantören eftersom det inte kan finnas ett 1:1 förhållande mellan konto och leverantör. Men det kommer alltid att finnas
ett 1:1 förhållande mellan leverantör och motpartskod, vilket underlättar
bokföringen av motpart för användarna
Ett alternativ till automatkontering som kontrollmekanism är att
använda sig av en kombinationskontroll. Vid bokföring på ett utomstatligt
konto går det inte att bokföra med en inomstatlig motpart. Det ger användaren en signal om att fel motpart har använts.
Tips! Vid filöverföring till Hermes kan, förutom konto och belopp, upp
till tre ytterligare fält utnyttjas för inläsning. Möjligheterna bestäms av den
rapporteringsmodell som myndigheten har för finansstatistisk information
och motpartsinformation i Hermes. Detta innebär att myndigheten kan
styra rapporteringen enligt följande:
Konto

Beskrivning

Motpart

S-kod

Beskrivning

5011

Lokalhyra

Utomstatlig

S5011

Lokalhyra, utomstatlig

5011

Lokalhyra

Inomstatlig

S5021

Lokalhyra inomstatlig

5011

Lokalhyra

Intern lokalhyra

S8888

Rapporteringsdiff, RR
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Koden för motpart kan alltså styra konverteringen av bokföringen på ett
konto till tre olika S-koder, vilket i exemplet ovan innebär en uppdelning
på inom- respektive utomstatlig transaktion och rapporteringsdifferens.
Användningen av ett konto för lokalhyra med olika motparter, som
konverteras i Hermes, kan för att underlätta registreringen på inom- och
utomstatliga konton, fungera som ett alternativ till att använda automatkonteringar.
Kontroll av rätt transfereringskonto

Genom en koppling mellan konto och motpart kan en kombinations
kontroll skapas. Kontrollen innebär att respektive transfereringskonto bara
godkänner registrering på en viss typ av motpart, förutsatt att motparts
fältet är tillräckligt detaljerat. Följande detaljeringsgrad krävs för en
heltäckande kontroll.
Kod

Beskrivning

1xxxx

Statliga motparter

20

Statliga bolag

21

Icke statliga bolag

22

Kommuner

23

Medel från EU: s institutioner

24

Internationella organisationer exkl. EU

25

Övriga

3xxxx

Interna transaktioner

De flesta transaktioner har sitt ursprung i kund- och leverantörsfakturor
eller lönetransaktioner som kommer via personalsystemet. Genom att
koppla en motpart till varje kund och leverantör kan ekonomisystemet
anpassas så att motparten hämtas automatiskt av systemet när en leverantörsfaktura bokförs och kompletterar motpartsfältet i konteringsbilden.
I samband med registreringen görs således motpartsregistreringen i stor
utsträckning av systemet. Med en kombinationskontroll kan systemet signalera om transfereringskontot och motparten inte stämmer överens. Det
skulle underlätta ytterligare om alla transfereringar, som finansieras med
bidrag, registreras på ett konto, som sedan fördelas med automatkontering
till transfereringskontot med hjälp av motpartsregistreringen.
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3.6

Resurs – specifikation

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Med resurser menas till exempel finansiella medel, personal och anläggningar.

3.6.1 Koder för resurs
Resurs är i vårt exempel ett kombinerat konteringsfält, som kan innehålla
flera olika typer av resurser. En del myndigheter använder ett konteringsfält för varje resurstyp. Men för andra myndigheter är de tillgängliga
konteringsfälten i ekonomisystemet begränsade, vilket gör att flera resurstyper samsas i samma konteringsfält. Vi behandlar två olika resurstyper,
personal och anläggningstillgångar, som med fördel kan samsas i samma
fält, eftersom de inte använder sig av samma konton. I definitionen pekar
vi på att det också finns finansiella resurser. Lån där amorteringen kopplas
till anläggningstillgångar och deras avskrivningstid, är en typ av finansiella
resurser som kan hanteras i ett konteringsfält eller i en separat lånereskontra. Eftersom de flesta myndigheter övergått till endast ett lån, avistalån16,
beskrivs inte någon kodstruktur för finansiella resurser.
Som rubriken antyder är anläggningar och personal specifikationer till
de externa kontona i redovisningen. Anläggningstillgångar kan emellertid vara såväl en specifikation som ett objekt. Om myndigheten bokför
driftskostnader och löpande underhållskostnader för anläggningen på en
specifik kod, är anläggningen ett objekt och bör läggas upp i någon av
myndighetens funktionella objektfält, se Figur 1 på sidan 9. I annat fall
bör anläggningstillgången betraktas som en specifikation, vilket görs i
genomgången nedan.
Det går att följa resurserna i sidoordnade system. Det finnas dock analys
fördelar med att fånga informationer i ekonomisystemets konteringsfält.
Här visas en schematisk bild över vilka kontogrupper som kan vara aktuella
att koppla resurserna till.
Resurs
Personal

Anläggningstillgångar

Kontogrupper

Beskrivning

Delar av kontoklass 4

Personalkostnader

Kontogrupp 27

Upplupna löner och semesterlöner

Kontogrupp 10-13

Immateriella, materiella och finansiella
anläggningstillgångar

Kontogrupp 69

Av- och nedskrivningar

Personal

Det finns möjlighet till uppföljning i personal- och i reseräkningssystemet.
Att också lägga över lönekostnaderna på personnummer i ekonomisystemet
ger utökade möjligheter att se vilka personer som konteras på ett specifikt
projekt och hur stor deras lönekostnad i projektet är. Att registrera person
nummer i ett fält ger möjlighet till bättre kontroll och gör det enklare att
16 Avistalån innebär att myndigheten bara ökar belåningen alternativt amorterar så att skillnaden mellan avistalånets storlek och det bokförda värdet på de anläggningstillgångar
som ska lånefinansieras är noll.
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lokalisera den del av en persons lönekostnader som ska omföras till ett
annat projekt.
Det extra arbetet med att lägga till en personaldimension är begränsat
då informationen hämtas från personal- och reseräkningssystemet. Det är
endast i samband med omföringar på aktuella konton som personaldimensionen måste registreras manuellt.
OBS! Enligt 22 § Personuppgiftslagen (1998:208), PUL, får personnummer behandlas utan samtycke från den registrerade bara när det är
klart motiverat med hänsyn till:
a) ändamålet
b) vikten av en säker identifikation
c) något annat beaktansvärt skäl.
Det går alltså inte att samla in personuppgifter bara för att de är bra att
ha. Har myndigheten ett uttalat syfte med insamlandet och om en säker
identifikation är viktig bör det, enligt PUL, inte vara omöjligt att i ett fält
i ekonomisystemet registrera personnummer.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångarna sköts ofta i en egen modul som är kopplad
till huvudboken. I likhet med personalkostnaderna är det viktigt ur ett
kontrollperspektiv, men även för trovärdigheten, att undvika att registrera
avskrivningarna som en klumpsumma. Myndigheter, som finansierar en
del av sina anläggningstillgångar med lån via Riksgäldskontoret och en
del av anläggningstillgångarna via bidragsgivare från utomstatlig part, kan
inleda anläggningsnumret med ett L eller ett B beroende på om det ska
lånefinansieras17 eller inte. Denna uppdelning underlättar beräkningen av
lånebehovet.
Konto

Beskrivning

Anläggningsnr

Belopp

Kommentar

1210

Ack. anskaffning

L1231

9 000 (D)

IB

1210

Ack. anskaffning

B1239

8 000 (D)

IB

1211

Årets anskaffning

L1245

1 500 (D)

Lånefinansierad

1211

Årets anskaffning

B1278

1 000 (D)

Bidragsfinansierad*

1219

Ack avskrivn.

L1231

5 000 (K)

IB + årets avskrivn.

1219

Ack avskrivn.

L1245

150 (K)

Årets avskrivning

1219

Ack avskrivn.

B1239

4 000 (K)

IB + årets avskrivn.

1219

Ack avskrivn.

B1278

100 (K)

Årets avskrivning

*Om hela anläggningstillgången bidragsfinansieras från utomstatlig bidragsgivare ska den
inte lånefinansieras. Om bidraget inte täcker hela anskaffningen ska hela anläggningstillgången lånefinansieras hos Riksgäldskontoret.

17 Kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) 5§ och §7.
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När lånebehovet beräknas, utifrån bokföringen ovan, är det bara de
anläggningstillgångar som börjar på ett L, som i lånefinansiering, som ska
tas med i beräkningen.
Ackumulerat anskaffningsvärde
Årets anskaffning
Ackumulerad avskrivning
Att lånefinansiera

+9 000
+1 500
-5 150
5 350

En nackdel med detta tillvägagångssätt är svårigheten att veta, när
första fakturan kommer, om bidrag kommer att täcka hela utgiften, dvs.
om koden ska börja på ett L eller ett B.
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3.7

Övrigt – teknik

Organisation

Verksamhet

Projekt

Finansiering

Motpart

Resurs

Övrigt

Med teknik menas ett fält som inte behövs för uppföljningen av verksamheten utan främst för att ekonomisystemet ska fungera på ett smidigt
sätt. Vad som hamnar i ett teknikfält beror på vilket system myndigheten
använder och hur systemet har anpassats för den specifika myndigheten.
Myndigheten bör om möjligt undvika att använda ett fält i ekonomi
systemet för att lösa problem av teknisk karaktär. Vi har dock tagit med
fältet i handledningen då det är vanligt att myndigheterna har ett tekniskt
problem som har lösts via fälten i ekonomisystemet.
Vi tar upp begreppet betalväg, som kan användas för att bestämma från
vilket konto en utbetalning ska göras. Utöver betalväg har myndigheterna
ofta löst olika typer av bokföringsproblem i samband med kundfaktureringen, vilket inte kommer att tas upp i handledningen då lösningarna
tenderar att inte vara allmängiltiga utan myndighetsspecifika.
Betalväg

Betalning till en motpart kan göras via det räntebelagda flödet eller det
icke räntebelagda flödet, från plusgirot eller via bankgirot. Varje fysiskt
utbetalningskonto har en kod i teknikfältet. Koden anger vilket konto som
ska användas. Normalt kopplas denna typ av information till leverantören
så att användaren inte behöver fylla i värdet utan endast ändra, om betalningen ska gå via ett annat flöde. Några exempel på koder för betalväg:
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Kod

Beskrivning

PGUTR

Plusgiro utbetalning ränta

PGUTI

Plusgiro utbetalning icke ränta

BGUTR

Bankgiro utbetalning ränta

BGUTI

Bankgiro utbetalning icke ränta

fallstudier

4 Fallstudier
I detta avsnitt presenteras två fallstudier. Den ena visar en myndighet som
huvudsakligen är anslagsfinansierad och den andra en myndighet vars
verksamhet finansieras med anslag, avgifter och bidrag. I fallstudierna
beskrivs båda myndigheternas redovisningsplaner exklusive externa
konton, det informationsbehov som respektive fält är tänkt att fylla och
för- och nackdelar med respektive redovisningsplan.

4.1

Anslagsfinansierad verksamhet

Första fallstudien beskriver ett museum som huvudsakligen finansieras med
anslag. Museet bedriver verksamhet inom verksamhetsgrenarna Bevarande,
Förmedling och Kunskapsuppbyggnad. Bevarande har som mål att förbättra
förutsättningarna för registrering, dokumentation, digitalisering och vård.
Nyförvärv ska berika de existerade samlingarna. Genom Förmedling ska
samlingarna göras tillgängliga för en så stor publik som möjligt, geografiskt, demografiskt och etnografiskt. Kunskapsuppbyggnad innebär att museet i samverkan med andra bidrar till ny kunskap inom sitt område.

4.1.1 Genomgång av redovisningsplanen
Museets redovisningsplan innehåller, förutom kontofältet, fyra fält
varav tre är tvingande att använda. Alla har en gemensam struktur och
gemensamma koder för hela myndigheten. I genomgången beskrivs varje
fält ur två synvinklar – kodstrukturen och hur informationen som fångas
används. För kontofältet beskrivs bara kontoklass 9.
Kontoklass 9

Organisation

Prestation

Aktivitet

Finansiering

Kontoklass 9

Myndigheten gör få interna omfördelningar mellan olika avdelningar
och verksamheter, främst för att löner, lokaler och administration, med
få undantag, inte fördelas till verksamhetsprestationerna utan konteras på
separata prestationer utan senare fördelning. En annan förklaring är att
leverantörsfakturor och andra externa transaktioner oftast kan fördelas till
rätt prestation redan vid bokföringstillfället. Det är huvudsakligen när det
inför olika utställningar plockas ut varor ut museishopen som interna omfördelningar görs. Det finns två olika internkonton, ett intäktskonto och
ett kostnadskonto:
9301 Intäkter sålda varor och tjänster
9501 Kostnader köpta varor eller tjänster
De interna transaktionerna bokförs som en omföring där säljande prestation använder 9301 och köpande prestation använder 9501. Genom att
använda kontoklass 9 för den interna bokföringen kan den externa bok
föringen i kontoklass 1-8 hållas avskild.
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Organisation

Organisationsfältet är tvingande och har två positioner. Museet har
sju avdelningar. Av dessa är två underindelade och har två enheter var.
Första positionen anger avdelning och andra positionen anger enhet.
Museet har således samma principiella uppbyggnad som i avsnitt 3.1.3
Koder för en linjeorganisation, med konteringsbegrepp och rapporteringsbegrepp. Budgetförutsättningarna bestäms genom att resurser fördelas
till de olika avdelningarna, vilka sedan planerar verksamheten och resurs
behovet för respektive prestation/delprestation. Budgeten görs således på
avdelningsnivå men är specificerad på prestationsnivå, där uppföljning sker
under verksamhetsåret. Informationen från organisationsfältet används i
begränsad omfattning, dels på grund av att uppföljning görs på prestationsnivå, dels på grund av att alla kostnader avseende löner, administration och hyror m.m. bokförs på en egen avdelning Detta gör att utfallet på
alla övriga avdelningar endast omfattar direkta kostnader, som redan följs
upp löpande i prestationsfältet.
Prestation

Prestationerna är tvingande och grupperade efter verksamhetsgrenarna.
Under varje verksamhetsgren finns prestationer som i sin helhet tillhör en
verksamhetsgren. Prestationsfältet är konstruerat efter följande principskiss:
Position

Beskrivning

1

Anger verksamhetsgren

2 och 3

Anger slutprestation; finns det fler än tio delprestationer anger position 2
slutprestation.

4

Position 4 anger delprestation; finns det fler än tio delprestationer inom en
slutprestation anger position 3 och 4 delprestation.

5

Används om en delprestation har finansiering från flera olika finansiärer.
Om en delprestation både är anslags- och bidragsfinansierad kan den
bidragsfinansierade prestationen följas genom en sökning på den
femställiga koden. Ska hela delprestationen, både den anslags- och den
bidragsfinansierade delen, följas görs sökning på fyrställig nivå med en
stjärna. För att följa enbart den anslagsfinansierade delen görs sökning på
den fyrställiga koden utan stjärna.

Har prestationen en åtta som första position används position 4-6 för en
underindelning av prestationen.
Position

Beskrivning

1
(830691)

Anger att prestationerna ska fördelas till de riktiga verksamhetsgrenarna.

2 och 3
(830691)

Anger typ av kostnad, administration, hyra, löner, ledning m.m.

4,5 och 6
(830691)

Underindelning av prestation.

Varje helår fördelas, med hjälp av Excel, alla prestationer som börjar på 8.
De gemensamma lönekostnaderna har en fördelning och administrations-
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kostnaderna en annan. Eftersom det inte görs någon bokföring i redovisningssystemet är det bara i årsredovisningen som verksamhetsgrensutfallet
kan följas.
Aktivitet

Aktivitet är ett frivilligt fält. Till prestationer är det möjligt att ha en mer
detaljerad redovisning genom att redovisa även på aktivitet, vilket utnyttjas
för en femtedel av alla prestationer. Det förekommer att budget görs på
aktiviteter. I dessa fall är aktiviteterna oftast en hjälp när en budget på en
prestation ska göras. Genom att gå igenom och budgetera aktiviteterna
skapas en totalbudget för prestationen, som kan följas löpande på den
detaljerade aktivitetsnivån eller för prestationen totalt.
Även om aktivitetsfältet är fritt att användas av respektive prestations
ansvarig är de aktivitetskoder, som är möjliga att registrera på, begränsade.
För att undvika att aktivitetsfältet blir vildvuxet diskuteras behovet med
prestationsansvariga innan nya aktivitetskoder läggs upp.
Finansiering

Finansieringsfältet är tvingande och används för avräkning av anslag och
bidrag. En automatkontering bokför en anslagsintäkt, om en kostnad
med finansieringskod 10 bokförts, förutsatt att det är ett konto som kan
anslagsavräknas.
Myndigheten har en separat finansieringskod för respektive bidrag, där
inomstatliga bidrag börjar på 20 och utomstatliga på 21. En bidragsinbetalning bokförs som en intäkt som sedan periodiseras i sin helhet till ett
balanskonto. När kostnaderna bokförs med finansieringskoden för ett specifikt bidrag kommer en automatkontering att bokföra en intäkt där motkontot är det balanskonto som bidragsinbetalningen har periodiserats till.
Modellen innebär att myndigheten periodiserar bidraget löpande. Konti
nuerligt kontrolleras att prestationer bokförda på kontot för oförbrukade
bidrag inte uppvisar ett negativt saldo (debet) dvs. att mer bidrag än det
som är inbetalt har tillgodoräknats. Ett negativt saldo innebär att kostnaderna har varit högre än det inbetalda bidraget för den specifika presta
tionen. Om kontrakt anger ytterligare bidragsinbetalningar, görs varje
halv- och helår i samband med bokslutet, en omföring av det negativa
saldot på skuldkontot Oförbrukade bidrag till tillgångskontot Upplupna
bidragsintäkter. När myndigheten noterar att det finns en risk för ett nega
tivt saldo på oförbrukade bidrag för en specifik prestation tas en diskussion
med ansvarig om hur detta ska hanteras.
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Som framgått har fältet finansiering följande kodstruktur:
Kod

Beskrivning

10

Anslag

20

Inomstatliga bidrag

20xx1

Inomstatligt bidrag 1

20xx2

Inomstatligt bidrag 2

20xx3

Inomstatligt bidrag 3

21

Utomstatliga bidrag

21xx1

Utomstatligt bidrag 1

21xx2

Utomstatligt bidrag 2

21xx3

Utomstatligt bidrag 3

Motpartsavstämning

Myndigheten gör motpartsavstämning en gång per år och hämtar då
information genom att selektera fram inomstatliga kunder och leverantörer
via reskontrorna och kontoplanens konton för inomstatliga transaktioner.

4.1.2 Övergripande kommentar
Hur en myndighet har byggt upp sin internredovisning beror på flera olika
faktorer; vilken information ledningen efterfrågar, vilken information som
historiskt har efterfrågats och vilka sidosystem som myndigheten har och
har haft. En större förändring av redovisningsplanen kan innebära relativt
mycket arbete med anpassningar av sidoordnade system. Därför försöker
många ofta göra anpassningar i befintliga kodfält för att tillmötesgå nya
återrapporterings- och uppföljningskrav. I handledningen lyfts det fram
ett antal synpunkter på de beskrivna kodfälten. Dock bör läsaren beakta att
uppenbara knepigheter kan ha många olika förklaringar.
Utvecklad användning

Museet har i redovisningsplanen både ett organisatoriskt fält och ett verksamhetsfält. Båda är uppbyggda hierarkiskt med en genomtänkt struktur.
Till det har myndigheten ett finansieringsfält som kan hantera redovisningen av intäkter och kostnader så att olika finansieringskällor kan belastas korrekt. Slutligen har myndigheten även tänkt på sina interna behov
genom att i redovisningsplanen ha ett frivilligt fält som kan byggas upp
med utgångspunkt i önskemål om uppföljning som de övriga fälten inte
klarar av att tillgodose.
Museet har identifierat slutprestationer med underliggande delpresta
tioner. I resultatredovisningen är det möjligt att koppla ekonomiskt
utfall till utförd slutprestation. Varje slutprestation har grupperats till
olika verksamhetsgrenar. Det finns således ett verksamhetsgrenstänkande i
organisationen vilket är positivt, även om de indirekta kostnaderna i högre
utsträckning än vad som görs idag borde kunna fördelas till slutprestation.
Att inte bara kunna följa organisationen per organisatorisk enhet utan
också utfall i förhållande till budget i verksamhetsdimensionen ger en
bättre kontroll av resursförbrukningen vid planering och uppföljning.
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Utvecklingsbehov

En grundregel vid utformningen av kodstrukturen i ekonomisystemets
konteringsfält är att beteckningar för olika intäkter och kostnader inte ska
ingå i koden. Den informationen har redan samlats in i kontofältet och
det är resurskrävande och förvirrande att dubblera samma information i
flera olika fält. I praktiken är det dock svårt att hålla den strikta linjen när
kodstrukturen skapas. Museet har inte lyckats att renodla kodsträngen.
Det förekommer information som också fångas i kontofältet, exempelvis i
de gemensamma prestationerna och i aktivitetsfältet.
Fördelas inte de gemensamma prestationerna, löner, hyror och
administration, vidare till de verkliga prestationerna blir det svårt att få
fram den totala kostnaden för en prestation, vilket kan leda till att vanföreställningen, att personalens arbetstid är gratis, rotas i organisationen. Det
är bättre att utföra arbetet med egen personal, då ingen kostnad debiteras, istället för att köpa tjänsten från en extern leverantör eftersom detta i
kalkylen alltid innebär en högre kostnad.
Ytterligare en brist i redovisningsplanen är prestationsfältets struktur.
Ibland anger position 2 i koden slutprestation och ibland krävs både position 2 och 3 för att ange slutprestation. Strukturen bör byggas upp på ett
enhetligt sätt. Att museet strukturerat de gemensamma prestationerna, de
som har en 8 i första position, enligt en annan princip är naturligt då den
verksamheten skiljer sig markant från kärnverksamheten.
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4.2

Blandfinansierad verksamhet

Den andra fallstudien avser en myndighet under finansdepartementet.
Myndigheten bedriver verksamhet inom verksamhetsgrenarna Statistik
produktion och Samordning av den officiella statistiken. För Statistikproduktion är målet bland annat att producera den officiella statistiken.
Målet för den avgiftsfinansierade verksamheten är att öka möjligheterna
att utnyttja det statistiska materialet och den statistiska kompetensen.
Vid deltagande i internationellt statistiksamarbete är målsättningen att de
internationella statistiksystemen ska stärkas för att öka jämförbarheten.
För verksamhetsgrenen Samordning av den officiella statistiken är målet
att stärka det svenska statistiska systemet och öka användbarheten.
Statistikprodukterna är antingen anslagsfinansierade eller avgiftsfinansierade. Myndighetens avgiftsfinansierade verksamhet består av att genom
föra och presentera statistiska undersökningar åt andra myndigheter, rege
ringen, riksdagen och allmänheten. Det internationella statistiksamarbetet
innebär att myndigheten bedriver konsultverksamhet i utlandet.
Myndigheten har AGRESSO som ekonomisystem. Ingen transfererings
verksamhet förekommer. Presentation av interna resultatrapporter sker i
ett separat verksamhetsinformationssystem, som hämtar information från
flera system, bland annat AGRESSO.

4.2.1 Genomgång av redovisningsplanen
Organisationen kräver redovisning av konsultverksamheten i utlandet och
av statistikproduktionen, den huvudsakliga verksamheten. Konsultverksamheten använder begreppet projekt istället för begreppet produkt som
obligatoriskt fält. Begreppen avser samma typ av information men med
den skillnaden att projekt är kopplat till AGRESSO:s modul tid och projekt,
vilket begreppet produkt inte är. Detta har hanterats genom att två fält tas
i anspråk för samma typ av information, vilket inneburit att alla tillgängliga
fält i AGRESSO utnyttjats. Praktiskt hanterar myndigheten redovisningsplanerna för de olika verksamheterna genom att duplicera kontofältet. Det
vill säga, myndigheten har skilda kostnads- och resultatkonton för konsult
verksamheten och den statistiska produktionen. För varje konto skapas
konteringsregler som anger vilka fält som ska vara möjliga att bokföra på.
I det följande beskrivs bara kontofältets kontoklass 9. I handledningen
kommer den redovisningsplan som huvudsakligen gäller för myndigheten
att beskrivas och kommenteras. Den innehåller följande fält:
Kontoklass 9

Resultatenhet 1

Produkt/
Produkttyp

Resultatenhet 2

Aktivitet

Fritt fält

Kontoklass 9

Kontoklass 9 används för samtliga interna transaktioner. Det finns ett sextiotal konton för intäkter och kostnader. Kontona i kontoklass 9 har normalt fyra positioner, men för att markera att det är ett konto som avser
konsultverksamheten, vilken har en annan kodsträng, används en etta i
position 5. Kontona i klass 9 är grupperade enligt följande:
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Konton i klass 9

Beskrivning

Pos.1-4
93xx

Interna intäkter

94xx

Fördelad personalkostnad

95xx

Fördelad lokalkostnad, datakostnader, publikationsköp, tele m.m.

96xx

Internuppdrag, interna tryckkostnader samt avdelningsinterna
kostnader och organisationsbidrag

99xx

Täckningsbidragskrav och Internt organisationsbidrag samt fördelad
avräkningsdifferens

Pos.5
1

Konsultverksamheten

Inom kontoklass 9 innebär siffran 1 i 5: e positionen att kontot är avsett
för konsultverksamheten i enlighet med följande exempel:
Konto

Benämning

9631

Tryck, originalproduktion

96311

Tryck, originalproduktion, Konsultverks.

9636

Tryck, bokbindning

96361

Tryck, bokbindning, Konsultverks.

Resultatenhet 1 – Utförande enhet

Varje organisatorisk enhet har en unik kod. Koder finns också för myndighetsgemensamma avräkningsområden, stödfunktioner, där kostnader
samlas och fördelas med hjälp av internpriser. För transaktioner på resultaträkningskonton är fältet för Resultatenhet 1 obligatoriskt.
Koden består av fyra positioner. De två första anger vilken avdelning
enheten tillhör, position fyra används för att underindela enheten. Systematiken gör det lätt att ta fram utfall och skapa rapporter på avdelningsnivå.
Ett intervall är reserverat för myndighetsgemensamma kostnader som ska
fördelas med interna omföringar.
Uppföljning mot plan sker på avdelningsnivå. Med hjälp av rapporter
summeras intervall av enheter till en total för respektive avdelning. Resultatet per avdelning fördelas på anslagsfinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet med rapporteringen på produkter som underlag.
Därmed kan myndigheten kontrollera att den avgiftsfinansierade verksamheten är ekonomiskt självbärande.
Produkt/produkttyp

Produkt är ett begrepp som kontering görs på. Varje produkt är kopplad
till en produkttyp. Det är produkttypen som anger om en produkt ska
anslags- eller avgiftsfinansieras. Se avsnittet Anslagsredovisning på sidan
49.Varje produkt är också kopplad till en beställande enhet, Resultatenhet
2. Den beställande enheten ansvarar för och bekostar produkten. När
koden för en produkt registreras fylls koden för Resultatenhet 2 i automatiskt av AGRESSO.
Totalt finns sex positioner i produktnumret. För anslagsprodukter
betecknar de fyra första positionerna produkt och de två övriga delproduk-
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ter som årgång. För uppdragsprodukter kopplas huvud- och delprodukter
istället samman i en relationstabell. Cirka två hundra produkter är anslagsfinansierade och ett par tusen är avgiftsfinansierade.
Produkterna belastas med interndebiteringar via systemet för tidskrivning och med direkta externa kostnader. Intäkter från avgifter och anslag
fördelas också till de olika produkterna, vilket ger ett resultat per produkt.
Produktnumret är uppbyggt enligt följande:
Position

Beskrivning

Pos. 1
Börjar på1-6

Anslagsprodukter och uppdragsprodukter

Börjar på 7

Myndighetsgemensamma internprodukter

Börjar på 9

Övriga internprodukter

Pos. 2-4

Produkt om anslag

Pos. 5-6

Delprodukt om anslag

Pos. 2-6

Produkt om uppdragsprodukt eller internprodukt

Myndighetsgemensamma internprodukter används vid redovisning av indirekt tid och kan beteckna administration, interna informationsmöten,
verksamhetsplanering, personalrelaterat arbete, friskvård, utbildning,
egen utveckling, kundinriktat arbete, produktionsstöd, marknadsföring
och utveckling.
Via relationer i tabeller i AGRESSO kopplas produkttyp och ansvarig
enhet till varje produkt. Den produktansvariga medarbetaren och annan
klassificering av uppdrag är också kopplade till produktnummer via relationstabeller. Produkttypen har en väsentlig innebörd för resultatredovisningen eftersom den anger om produkten är anslagsfinansierad, avgifts
finansierad eller blandfinansierad.
Produkttyp

Beskrivning

01

Anslag

10-19

Uppdrag

20

Blandfinansiering

21-23

Indirekta produkter fördelade via pålägg eller på annat vis

31

Interna anslagsprodukter

32

Interna uppdragsprodukter

33

Interna gemensamma produkter

41

Interna anslagsprodukter enligt fast offert

42

Interna uppdragsprodukter enligt fast offert

43

Interna gemensamma produkter enligt fast offert

98

Anslag, uppdrag eller blandfinansierat beroende på produkt

Resultatenhet 2 – beställande enhet

Kodstrukturen för Resultatenhet 2 är exakt densamma som för Resultat
enhet 1. Fältet är tillgängligt bara för konton i kontoklass 9. Registrering på en produkt ger automatiskt Resultatenhet 2. Innehåller utförande
(Resultatenhet 1) och beställande enhet (Resultatenhet 2) olika värden på
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transaktionsnivå görs en löpande automatisk intern avräkning mellan enheterna. Varje interntransaktion visar vilken som är den levererande respektive
beställande enheten. Om interntransaktionen har samma kod i Resultat
enhet 1 och Resultatenhet 2 innebär det att den beställande och utförande
enheten är samma enhet och att ingen automatisk transaktion skapas.
De interna debiteringarna mellan avdelningarna följs upp mot budget. Transaktionerna skapas av systemet för tidskrivning som är öppet för
debiteringar mellan enheter. Konstruktionen med Resultatenhet 1 och
2 i redovisningsplanen innebär att myndigheten i begränsad omfattning
använder sig av traditionell internfakturering.
Aktivitet

Aktivitetsfältet används främst vid tidskrivning och är obligatoriskt i samband med vissa myndighetsgemensamma internprodukter men i övrigt
frivilligt. Nio koder för typ av utbildning används om produkten är utbildning. Sedan finns det frivilliga aktivitetskoder för utveckling, marknadsföring, TQM-projekt och EU-anpassning avsedda att användas tillsammans
med indirekta och direkta interna produkter.
Fritt fält

Ansvariga för olika verksamheter har möjlighet att använda det fria fältet
till den uppföljning man finner lämplig. Informationen i fältet är inte
registerbundet, kontrolleras inte mot något register. Därmed presenteras
inte heller någon benämning av den registrerade koden i de framtagna
rapporterna.
Motpartsredovisning

Redovisningsplanen saknar ett fält för motpart då samtliga tillgängliga
konteringsfält i ekonomisystemet tagits i anspråk för att klara av myndighetens övriga krav på redovisningen. Metoden för rapportering av motpart beskrivs under rubriken Utvecklingsbehov på sidan 50.
Verksamhetsgren

Myndigheten rapporterar utfallet på två verksamhetsgrenar. Inget eget fält
finns för verksamhetsgren, uppgifterna tas istället fram genom en sökning
på de produkter som avser verksamhetsgrenen Samordning av den officiella
statistiken. Indirekta kostnader är också fördelade på dessa produkter i och
med att de ingår i standardtimpriset. Den andel av kalkyldifferensen, som
standardpriset ger upphov till, fördelas på verksamhetsgrenen vid sidan
av redovisningen. Skillnaden mellan verksamhetsgrenen Samordning av
den officiella statistiken och det totala utfallet rapporteras på den andra
verksamhetsgrenen Statistikproduktion.
Anslagsredovisning

Myndigheten har ett förvaltningsanslag och två mindre anslag. För de
två mindre anslagen genereras en automatkontering för avräkningen mot
statsverket. Förvaltningsanslagets avräkning beräknas och bokförs manuellt och baseras på utfallet på de produkttyper som helt eller delvis a vser
anslag. Orsaken till att förvaltningsanslaget inte avräknas automatiskt
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är huvudsakligen att anslagsprodukterna inte har ett eget intervall av
produktnummer och att vissa produktnummer endast delvis ska finansieras med anslag. Slutligen hanteras den anslagsavräkning som tillhör intern
avräkningsdifferensen manuellt för samtliga anslag varje månad.

4.2.2 Övergripande kommentarer
Hur en myndighet har byggt upp sin internredovisning beror på flera olika
faktorer; vilken information ledningen efterfrågar, vilken information som
historiskt har efterfrågats och vilka sidosystem som myndigheten har och
har haft. En större förändring av redovisningsplanen kan innebära relativt
mycket arbete med anpassningar av sidoordnade system. Därför försöker
många göra anpassningar i befintliga kodfält för att tillmötesgå nya återrapporterings- och uppföljningskrav. I handledningen lyfts det fram ett
antal synpunkter på de beskrivna kodfälten. Dock bör läsaren beakta att
uppenbara knepigheter kan ha många olika förklaringar.
Utvecklad användning

Produktredovisningen i fältet för prestation ger möjlighet till både direkt
och indirekt belastning av slutprodukter. En produkt kan också ange att en
viss kostnad inte ska fördelas. Genom att intäkter och kostnader fördelas på
produktnivå går det att bedöma i vilken mån intäkterna täcker kostnaderna
för varje produkt. Redovisningen möjliggör också resultatrapporter per
avdelning, fördelade på anslags- och uppdragsverksamheten.
För att underlätta debiteringen av interna tjänster har myndigheten infört
fältet för Resultatenhet 2. Genom att vid interna transaktioner, den beställande enheten ligger i kodsträngen, generas automatiska konteringar som
ger den utförande enheten (Resultatenhet 1) en intäkt och den beställande
enheten (Resultatenhet 2) en kostnad. Denna typ av interna kostnader kan
dessutom härledas till utförande resultatenhet. Därigenom har behovet av
traditionell fakturering vid interna tjänster nästan helt eliminerats.
Utvecklingsbehov

Avsaknaden av ett ledigt fält för motpartskod medför manuellt arbete när
motpartsinformationen ska rapporteras. Information i leverantörs- och
kundreskontran används för att sammanställa uppgifterna till motparts
rapporteringen avseende både balans- och resultaträkning. Ett problem
område, som myndigheter anger när motpartsinformationen hämtas via
kund- och leverantörsreskontran, är att samma myndighet kan ha flera
kund- och leverantörsnummer i reskontran. Detta kräver extraarbete
och det finns risk för att transaktioner missas i samband med motparts
avstämningen.
Nackdelen med att ha ett helt fritt kodfält är att den inte har någon
benämning. En och samma kodbeteckning kan betyda olika saker på
olika enheter. När rapporter från ekonomisystemet skapas framgår bara
koden men inte vad den står för. Det innebär att uppföljningen ställer
krav på en sidoordnad dokumentation av vad olika koder innebär på olika
enheter och att endast de personer, som har tillgång till den sidoordnade
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dokumentationen, kan läsa och tolka rapporter innehållande fria fält på ett
korrekt sätt.
Det saknas delvis systematik i produktnummerfältet, där inget sammanhängande intervall finns för anslagsprodukter, vilket gör det svårare att
automatiskt generera transaktioner till avräkning mot statsverket. Tidigare
har det funnits separata intervall för anslagsprodukter, men efter en reform
blev många anslagsprodukter istället uppdragsprodukter. Detta visar den
generella svårigheten att bygga upp en redovisningsplan som är tillräckligt
flexibel för att kunna hantera oförutsedda förändringar. I detta fall har det
inte funnits plats för ett separat fält för finansiär, som kunnat styra automatiskt genererade transaktioner. Problemet hanteras ända på ett bra sätt
genom relationstabellen där produkt kopplas till produkttyp.
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5 Utveckla
redovisningsplanen –
arbetssätt
I det följande beskrivs arbetssättet vid en större förändring av internredovisningens kontoklass 9, objektplanen och övriga redovisningskoder (se
Figur 1 på sidan 9) till följd av nybildad myndighet, sammanslagning av
verksamheter, nya uppgifter och verksamhetsgrenar etc. Arbetssättet i sin
helhet eller valda delar kan utgöra ett stöd när myndigheten bara behöver
se över vissa delar av objektplanen eller övriga redovisningskoder. Kapitel
7 innehåller några generella råd som bör beaktas både vid stora och små
förändringar av redovisningsplanen.

5.1

Ett stegvis tillvägagångssätt

Redovisningsplanen kan behöva ses över av flera orsaker: behov att utveckla den interna styrningen, förändrade uppgifter i instruktionen, återrapporteringar och uppdrag från regeringen i regleringsbrevet.
Ett sätt att indela arbetet med att ta fram eller revidera redovisnings
planen är att involvera berörda medarbetare i olika sannolikt överlappande
aktiviteter:
Nytt
Informationsbehov

Planera och
förankra

Identifiera och
beskriva

Formulera
och
kommunicera

Ny reviderad
redovisningsplan

1. Planera och förankra arbetet genom att fastställa en
arbetsplan med aktiviteter, tidplan och resurser.
2. Identifiera och beskriv behovet av information
utifrån interna och externa krav.
3. Formulera och kommunicera förslag till informationsfångst för beslut.

54

redovisningsplan i praktiken

utveckla redovisningsplanen

5.2

–

arbetssätt

Planera och förankra arbetet

Arbetssteget syftar till att upprätta och fastställa en arbetsplan med aktiviteter, tidplan och resurser.
Arbetet börjar med att syfte och genomförande presenteras. Syftet anger
också vad som inte ska göras, exempelvis att styrningen inte ska revideras.
Syftet kan uttryckas enligt följande:

• Att utarbeta ett förslag till en ny eller reviderad redovisningsplan
för intern uppföljning och budgetering, som också innebär att
myndigheten kan lämna information till regeringen.

Genomförandet kan uttryckas enligt följande:

• Att engagera såväl myndighetens redovisningsansvariga som

användare av informationen för att identifiera informationsbehovet
från redovisningen.

• Att genomföra revideringen av redovisningsplanen så att beslut
kan fattas och verkställas inför kommande räkenskapsår.

När syftet är bestämt tas en arbetsplan fram, som inte behöver skilja sig
från hur myndigheten organiserar andra interna uppdrag. Interna regelverk, som arbetsordning, processbeskrivning, policydokument och resultatkontrakt varierar från myndighet till myndighet och kommer inte att
beröras i denna handledning.
Arbetsgruppen som ska utveckla redovisningsplanen bör inte enbart
bestå av ekonomihandläggare och redovisningsansvariga. Den behöver medverkan från verksamhetsföreträdare som är konsumenter av informationen
så att den motsvarar deras sätt att planera, följa och styra verksamheten.

5.3

Identifiera och beskriv informationsbehovet

Arbetssteget syftar till att i huvudsak identifiera och beskriva informationsbehovet utifrån interna och externa styrdokument.
Om syftet också är att beskriva verksamheten kan arbetet ta sin utgångspunkt i verksamhetslogik18. Det kan också genomföras som en mer
begränsad modelleringsövning utifrån intressenter. Deltagarna identifierar,
utifrån sina egna behov, behovet av information. Identifieringen kan utgå
från styrdokument som instruktion, regleringsbrev och arbetsordning och
från styrdokument för verksamhetens strukturer och processer.
Identifieringen av informationsbehovet kan uttryckas i frågor:

• Vilken information behövs för att svara mot de generella kraven på
återrapportering i årsredovisningen (uppgift i instruktion och mål
i regleringsbrev)?

• Vilken information behövs för särskilda externa
återrapporteringskrav?

18 Verksamhetslogik ESV 2001:16
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• Hur finansieras verksamheten och hur ska återrapporteringen om
finansieringskälla fångas?

• Vilken information behövs för att kunna beräkna avgifter?
• Vad är det myndigheten gör (prestationer)?
• Vilken information behövs för den interna styrningen och

uppföljningen med hänsyn till:
a. Kontroll och ansvarsutkrävande
b. Underlag för beslut om effektivisering eller rationalisering
c. Underlag för internprissättning

• Hur ofta behövs informationen?
• Vem behöver informationen?
• Vem ska ta fram informationen?
a. Ekonomiavdelningen
b. Respektive linjechef
c. Processägaren

• Hur ska informationen samlas in?
a. Ska en kod användas vid tidrapportering?
b. Vilka system berörs? Behövs systemanpassningar?
Svaret på frågorna resulterar i olika informationsbehov som bör fångas
med redovisningsplanen:

• Verksamhetens indelning i prestationer, aktiviteter och funktioner
• Organisation för delegation av ansvar och befogenhet
• Verksamhetens finansiering genom anslag, avgifter och bidrag
(övriga redovisningskoder, se Figur 1)

• Motparter för konsolidering av statsredovisningen. (övriga
redovisningskoder, se Figur 1)

• Därutöver kan det tillkomma andra informationsbehov, till
exempel i samband med uppdrag, projekt och ytterligare
indelningar av verksamheten.

5.4

Formulera och kommunicera förslag

Arbetssteget syftar till att formulera och kommunicera ett förslag till redovisningsplan för beslut inom myndigheten.
Arbetssteget inleds med att utifrån informationsbehovet från föregående
aktivitet sammanställa ett förslag till redovisningsplan. Detta innebär att
jämföra informationsbehovet med den befintliga redovisningsplanen och
ange nödvändiga ändringar.
När förslaget tas fram är det bra att tänka igenom om några konteringsfält eller koder sammanfaller, exempelvis organisationen med indelningen i verksamhetsgrenar eller verksamhetsgrenar med finansiering.
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Antalet konteringsfält i redovisningsplanen bör övervägas med tanke på
användarvänligheten. Ju fler fält desto svårare blir det att använda redovisningsplanen.
Förslaget bör sedan kommuniceras och göras känt bland de verksamhetsansvariga och övriga berörda, som inte varit med i själva arbetsgruppen
men som påverkas av resultatet. Syftet är att ge dem en möjlighet att medverka i beredningen av förslaget.
För att underlätta kommunikationen bör förslaget åtföljas av konkreta frågor:
1. Kan myndigheten få fram information om kostnader och intäkter för
verksamhetens indelning med hjälp av den föreslagna kodstrukturen?
a) Om så inte är fallet, på vilket sätt är kodstrukturen ofullständig?
b) Vilken lösning skulle bättre motsvara behovet
av information för återrapportering?
2. Kan myndigheten få fram information om kostnader och intäkter
för uppföljning efter ansvar och befogenhet i organisationen?
a) Om så inte är fallet, på vilket sätt är kodstrukturen ofullständig?
b) Vilken lösning skulle bättre motsvara behovet av
uppföljning efter ansvar och befogenhet?
Frågorna kan vara fler än så. Det viktiga är att den inledande frågan kan
besvaras med ja eller nej, vilket klargör ställningstagandet till de olika
delarna i redovisningsplanen. Eventuella följdfrågor kan formuleras mer
öppet, vilket ger de svarande möjlighet till att beskriva bristerna i förslagen
och alternativa lösningar.
Finns det en intressekonflikt, till exempel mellan myndighetens interna
behov och regeringens intresse för information, är det nödvändigt att
bestämma vilket intresse som ska prioriteras. Förslaget bör också beskriva
vilken information som inte tas fram. En annan fråga som bör besvaras
är om det finns alternativa lösningar för informationsfångsten. Ibland
kan det vara tillräckligt att informationen finns tillgänglig för analys i ett
system som inte integrerats med ekonomisystemet.
Av myndighetens arbetsordning eller av andra beslut framgår hur ärenden ska beredas, föredras och hur beslut fattas. Vårt förslag till arbetssätt
är inget undantag från den ordningen. Det innebär att ett förslag till beslut
bereds normalt med delaktighet av berörda chefer.
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6 Ekonomisystemets
tekniska möjligheter
Myndighetens ekonomisystem syftar till att fånga ekonomisk information.
I takt med förändrade krav har successivt nya tekniska möjligheter utvecklats i de moderna ekonomisystemen för att:

• Rationalisera och minska arbetsbelastningen genom att förenkla

registreringen, till exempel genom att undvika onödig inmatning
av information på verifikationsnivå.

• Kontrollera och säkerställa korrekt kontering och bättre utdata.
Ekonomisystemets tekniska möjligheter är omfattande och utvecklas ständigt. En beskrivning är därför endast en ögonblicksbild. I handledningen
beskrivs följande tre grupper: konteringsregler, automatkonteringar och
relationer. Med beskrivningen är det tänkt att objektplansbyggare lättare
ska kunna diskutera olika tekniska lösningar med systemadministratörer/
konsulter som leder till mer effektiva lösningar i hanteringen av den ekonomiska informationen. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som beskriver
vilka fält som kan fyllas i automatiskt.

6.1

Konteringsregler

Konteringsregler ses ofta som hjälpmedel för att rationalisera registreringsarbetet. De hjälper också användaren att kontrollera att registreringen blir korrekt genom att sätta stopp för otillåtna koder och ge förslag på
kontering. Balanskonton har ofta konteringsregler som anger att endast
konto ska bokföras, medan resultatkonton normalt har konteringsregler
som anger att konto och ett antal konteringsfält ska fyllas i.
Konteringsregler anger med andra ord hur konton behandlas och vilken
information som måste registreras vid konteringen. Varje konto i kontoplanen måste vara kopplat till en konteringsregel och endast en regel kan
kopplas till varje konto. Däremot kan flera konton ha samma konterings
regel. Reglerna styr vilken redovisningsinformation som ska registreras i
ekonomisystemet för varje specifikt konto, vilka fält i kodsträngen som ska
visas vid registrering och vilken typ av inmatningskontroll som ska användas. Definitionen av konteringsreglerna är grunden för vilken ekonomisk
information som systemet kan ge.
Konteringsreglerna kan ändras så att fält kan läggas till eller tas bort.
Regler kan också flyttas från ett konto till ett annat. I korthet är följande
möjligt att ange i konteringsregeln:
Definition av konto- och kodsträng, det vill säga vilka fält som kan förekomma i samband med ett visst konto och hur dessa ska behandlas:

• tvingande registrering
• automatiskt hopp förbi fält

58

redovisningsplan i praktiken

ekonomisystemets tekniska möjligheter

• fasta eller ändringsbara förslagsvärden
• kontroll mot begreppsvärdetabell19, det vill säga kontroll att
registrerad kod finns upplagd.

Kombinationskontroll. Vid användning av två begrepp i olika konteringsfält kontrolleras att kombinationen är giltig.
Kodkomplettering är nödvändig om registrering av ett begreppsvärde i ett
fält automatiskt ska ge ett begreppsvärde för ett annat fält.
Kostnadsfördelning/Tidredovisning. Genom multiplikation av en antalsuppgift med en fast styckkostnad genereras beloppet automatiskt.
Användarkontroll. Endast specifika användare ges rätt att registrera på
vissa konton och begreppsvärden.

6.2

Automatkontering

Med hjälp av automatkonteringar, triggrar, kan transaktioner bokföras
automatiskt. I systemet registreras ett villkor, utlösare, som innebär att när
bokföring görs i enlighet med villkoret en följdbokföring ska göras enligt
en fördelningsregel. Om exempelvis en myndighet vill debitera ett extra
påslag på tio procent på lönekostnaden kan den lägga upp en automat
kontering som ger följande bokföring:
Konto

Enhet

Belopp

Transaktion

4011

10

200 (D)

Grundtransaktion

9401

10

20 (D)

Automatkontering

9940

99

20 (K)

Automatkontering

Enligt exemplet innebär bokföringen på konto 4011 att villkoret i automatkonteringen uppfylls och skapar följdbokföringen. Resultatet blir att
Enhet 10 får en extra kostnad på tjugo. I avsnitt 3.5.2 visas exempel på hur
koder för motpart kan användas tillsammans med automatkonteringar för
att hantera inom- och utomstatlig transaktion. I avsnitt 3.4.3 visas hur en
automatkontering kan användas för att underlätta anslagsavräkningen och
bidragsperiodiseringen med hjälp av ett finansieringsfält.
När myndigheten använder sig av automatkonteringar måste det finnas
rutiner som innebär en löpande kontroll. Annars kan en automatkontering som oavsiktligt varit i bruk under en längre tid medföra omfattande
korrigeringsbehov. Speciellt om manuell bokföring har gjorts utifrån en
felaktigt automatgenererad transaktion.
Automatkonteringar kan användas till följande:

• Fördelning av kostnader/intäkter
• Att skapa nya transaktioner baserade på registrerad transaktion
19 Begreppsvärdetabell är den tabell där alla begreppsvärden registreras. Om ett fält är
registerbundet innebär det att den kod som användaren vill registrera måste finnas upplagd i begreppsvärdetabellen..
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• Fördelning och beräkning av overheadkostnader, pålägg och
inkomster

• Anslags- och bidragsavräkning
• Att konvertera batchinläsningar från försystem med mera
• Att överföra utgående balans till ingående balans
Hur och med vilken periodicitet myndigheten önskar automatkonteringar
bestäms vid uppläggningen i ekonomisystemet. Vanligast är:
Automatkonteringar per transaktion. Omfördela en transaktion över
olika konton/avdelningar, vanligt vid anslags- och bidragsavräkning.
Periodiska automatkonteringar. Månadsvis bokföra fasta
transaktioner, vanligt vid bokföring av overheadkostnader.
Automatkontering årsslut. Överföra ingående balanser.

6.3

Relationer

Konteringsregler och automatkonteringar används i huvudsak för att styra
vilken information som registreras och för att skapa nya transaktioner utifrån
redan befintlig bokföring. Relationer däremot används för att etablera kopplingar mellan olika begrepp. Dessa relationer har normalt följande syften:
- Att etablera kopplingar mellan begrepp så att endast giltiga
begrepp kan användas vid bokföring av transaktioner. Genom
att exempelvis bygga upp en relation mellan användare
och den enhet som användaren tillhör kan myndigheten i
konteringsregeln styra att användaren bara kan bokföra på de
enheter som relationen anger att användaren har tillgång till.
- Att bygga upp speciella rapportstrukturer mellan
konteringsbegrepp och rapporteringsbegrepp och mellan olika
rapportnivåer. Detta ger en flexibel rapportstruktur som kan
ändras vid behov. Om flera enheter till exempel grupperas till
en avdelning är det inte nödvändigt att avdelningen konteras
i redovisningen. Normalt räcker det med att enheterna via en
relation kopplas till den specifika avdelningen. När uppföljning på
avdelning ska göras används den specifika relationen i sökningen.
- Att koppla ytterligare information till ett begrepp. Här menas
ofta olika egenskaper som kopplas till begreppet. Exempelvis
vilken person som är projektledare för ett projekt.
Det är framförallt de förbisedda möjligheterna att koppla samman begreppsvärden via relationer som kan förenkla redovisningen ytterligare. Dock bör
beaktas att information som hämtas från ett fält i redovisningsplanen ibland
har bättre rutiner för kontroll än information som hämtas via en relation
eftersom det inte krävs någon attest för att koppla ihop ett antal begreppsvärden till ett rapporteringsbegrepp med hjälp av en relation.
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6.4

Automatgenerering av kodfält

Tidigare har vi beskrivit olika sätt att, främst med hjälp av automatkonteringar generera information. Använder myndigheten sig av kodkompletteringar kompletteras konteringsinformationen i registreringsbilden
i samband med registreringen. I detta avsnitt beskrivs huvudsakligen
användningen av kodkompletteringar och konkret vilka fält som kan genereras och vilka som normalt måste anges.
Om en myndighet använder följande konteringsfält, vilka fält måste då
fyllas i manuellt och vilka fält kan ekonomisystemet fylla i automatiskt?
Organisatorisk
enhet

Prestation/
Projekt

V-gren

Aktivitet/
Fritt fält

Finansiering

Motpart

Resurs

Betalväg

Svaret på frågan beror på vilket ekonomisystem som används och hur detta
har anpassats. I vårt exempel kan konteringsfälten organisatorisk enhet,
prestation, aktivitet och delvis motpart behöva anges medan finansiering, delvis motpart, resurs och betalväg kan kompletteras automatiskt av
ekonomisystemet.
Organisatorisk enhet – anges

Om det finns ett 1:1 förhållande mellan prestation och organisatorisk
enhet, kan koden för enhet skapas automatiskt av ekonomisystemet.
Vanligtvis finns det dock indirekta prestationer och gemensamma presta
tioner som kan användas av samtliga enheter, vilket gör att koden för
prestation inte ger information om enheten. Detta innebär att koden för
enhet normalt måste anges.
Om det finns en entydig koppling mellan enhet och prestation, så att
enhet kan ges automatiskt av ekonomisystemet, bör enhet och prestation
byta plats i den schematiska bilden, eftersom automatisk ifyllnad med hjälp
av kodkomplettering endast görs i efterföljande fält.
Prestation - anges

I exemplet har antagits att prestationsfältet är strukturerat så att varje presta
tionskod har en specifik finansiering och tillhör en specifik verksamhetsgren. Omfattas prestationskoden av god intern kontroll, finns det klara
fördelar med att den styr verksamhetsgren och finansieringskod.
Verksamhetsgren – automatiskt

Informationen om en verksamhetsgren fångas, med hjälp av en verksamhetsgrensrelation, genom att summera utfall på prestationer som tillhör
verksamhetsgrenen. Se avsnitt 3.2.4 Koder för verksamhetsgren under
rubriken Verksamhetsgrensrelation.
Aktivitet, Fritt fält – anges

Om myndigheten har fälten aktivitet eller fritt fält kan dessa förmodligen inte anges automatiskt av ekonomisystemet utan måste anges av
användaren. Kan koden för aktivitet eller fritt fält ges automatiskt av
registreringen i konto, kostnadsställe eller prestation torde behovet av ett
sådant fält vara begränsat. Informationen finns då redan i de övriga fälten.
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Finansiering - automatiskt

I möjligaste mån bör finansieringskoden kunna ges automatiskt utifrån
prestationskoden. Om koden för finansiär ska kunna kompletteras automatiskt av ekonomisystemet kan varje prestationskod bara ha en möjlig
finansiär. Se avsnitt 3.2.3 Koder för verksamhet under rubriken Kodstruktur
– Prestationer, aktiviteter och projekt.
Motpart – delvis automatiskt

Motpart kan hämtas automatiskt från leverantörs- och kundreskontran.
Vid problem att få med sig motpart från skuldkonteringen måste användaren manuellt fylla i koden för motpart på raden för kostnadskonteringen.
Detsamma gäller vid samtliga omföringar.
Resurs – automatiskt

Personnummer och anläggningsnummer kommer automatiskt vid inläsning av transaktioner från personalsystemet och anläggningsregistret. I
samband med omföringar kommer dock anläggningsnummer och personnummer, i förekommande fall, att behöva registreras manuellt.
Betalväg – automatiskt

Vanligtvis registreras betalväg automatiskt vid angivande av leverantörsnummer. I de fall en annan betalväg ska användas ändras betalväg i samband med registreringen.
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7 Generella råd
I en organisation tillkommer ständigt nya och förändrade krav på vilken typ
av ekonomisk information som behövs och hur den ska presenteras. Ibland
handlar det om smärre rapportförändringar i redan befintliga rapporter och
ibland om en större omstrukturering av en kontoklass eller av flera konteringsfält. Oavsett vilket finns det några grundregler att hålla sig till.
Undvik att återanvända koder – Om ett konto eller en kod ändrar
betydelse ökar svårigheten att göra korrekta analyser, eftersom det krävs
att användaren känner till förändringen. Underhållet av befintliga rapporter och antalet rapportversioner tenderar också att öka.
En del myndigheter låter kontot vara vilande i ett år innan det återanvänds med ny betydelse, vilket innebär att det inte blir några problem
med S-kodsrapporteringen i Hermes. Men det ställer till problem i de
myndighetsinterna rapporterna, om dessa bygger på relationer. Om exempelvis konto 3113 tidigare var ett bidragskonto knutet via en relation till
begreppet bidragsintäkter, som sedan återanvänds som ett uppdragskonto
uppträder följande problem:

• Om rapporten tas ut efter återanvändning kommer historiska
bokföringar på konto 3113 att visas som avgifts- och
uppdragsintäkter.

• Om kontot är kopplat till årsvisa kontorelationer behöver de
fördefinierade rapporterna dupliceras, vilket leder till ökat
rapportunderhåll, ökat antal rapporter och osäkerhet hos
användaren vilken rapport som ska beställas.

Undvik att dubblera samma information i flera fält – Exempel på
dubblering är när verksamhetsgrensinformationen kan hämtas dels från
ett eget fält för verksamhetsgren, dels via prestationsfältet (summering
av prestationer som tillhör en specifik verksamhetsgren). Varje slag av
information som samlas in är resurskrävande. Om myndigheten gör avvägningen att informationen ska dubbleras är det viktigt att försöka utnyttja
de tekniska möjligheter som moderna ekonomisystem tillhandahåller för
automatgenerering, exempelvis genom kodkompletteringar eller automatkonteringar. Se kapitel 6, Ekonomisystemets tekniska möjligheter.
Om samma information samlas in via olika koder finns det en risk för
diskrepans mellan de olika koderna. Vilket insamlingssätt ger den mest
rättvisande bilden?
Undvik ÅÄÖ i koder – I vissa redovisningssystem fungerar det inte att
använda stjärna (*) i sökningen, om koden innehåller Å, Ä, Ö. Då uppstår samma problem som i AGRESSO: s modul för automatkonteringar.
Det går inte att skriva villkoret 10* för något av fältet och anta att alla
koder som börjar på 10 omfattas av villkoret. Systemet gör om villkoret till
intervallet 10 - 10ZZZZZ, vilket gör att koder som börjar på 10Å, 10Ä
och 10Ö inte kommer att omfattas av automatkonteringen. Ett annat skäl
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generella råd

är att användare av portallösningar måste ha en inställning på den egna
arbetsstationen för Å, Ä och Ö.
Undvik lång kodsträng – Alltför lång kodsträng bör undvikas. En lång
kodsträng ökar risken för kvalitetsbrister. Exempelvis har många myndigheter valt bort ett eget fält för verksamhetsgren till förmån för kortare kodsträng. Istället hämtas informationen via en relation kopplad till verksamhetsfältet, se avsnitt 3.2.2 Återrapportering av information till regeringen.
Använd olika fältlängd eller struktur – Det kan underlätta om olika fältlängd alternativt annan struktur används för de vanligaste konteringsfälten.
Undvik svarta hål – Det bör finnas någon ansvarig för varje kod i redovisningsplanen, speciellt för de organisatoriska koderna. Om det inte finns
någon ansvarig, finns risk att ingen kommer att signalera och stå på bromsen när kostnaderna kommer över en viss nivå. När svarta hål väl upptäcks,
kan det redan ha uppstått stora underskott som blir svåra att hantera.
Undvik otydliga och för små redovisningsobjekt – För små objekt är
ett redovisningsproblem och en för grov indelning blir ett uppföljningsproblem. När avgränsningen mellan olika redovisningsobjekt blir svår uppstår ett redovisningsproblem, dessutom är det resurskrävande att bokföra
transaktioner uppdelade på alltför detaljerade objekt. Ett uppföljningsproblem kan uppstå om objekten blir så stora att utfallet blir för grovt.
Spara utrymme i nummerserierna – Vid skapandet av kodstrukturen för
ett fält är det bra att spara utrymme i nummerserierna, som kan användas
när nya uppföljningsbehov tillkommer.
Skapa logisk uppbyggnad – När kontosträngen konstrueras bör obligatoriska fält läggas först och frivilliga sist. Vidare bör större objekt placeras
före mindre objekt och mindre objekt före egenskaper och specifikationer.
Genom denna tågordning skapas en logisk uppbyggnad av kodsträngen
som följer tankekedjan vid konteringen. Efter att ha angett exempelvis en
kostnad anges avdelning, prestation, aktivitet, hur kostnaden ska finansieras
(egenskap/specifikation) och motpart (specifikation).
Koder bör vara registerbundna – Myndigheter som har ett fritt fält i
redovisningsplanen väljer ibland att ha det i ett registerobundet fält. Det
krävs inte att koden är upplagd i en begreppsvärdetabell, alla typer av
koder kan användas. Fördelen som en del ser, är att det inte krävs något
registerunderhåll. Nackdelen med att ha ett fält som inte är registerbundet
är att ingen benämning på koden presenteras vare sig vid registreringen
eller uppföljningen. En och samma kodbeteckning kan betyda olika saker
på olika enheter. När rapporter tas fram ur ekonomisystemet framgår bara
koden men inte vad den står för. Det betyder att uppföljningen ställer krav
på en sidoordnad dokumentation av vad olika koder innebär och att bara
ett fåtal personer kan läsa och tolka rapporterna.
Håll koll på vilka fördefinierade rapporter som används – Rapporterna
bör namnsättas så att det enkelt går att se vilka rapporter som används och
av vem. Statistik på vilka rapporter som beställs ger myndigheten information om hur uppföljningsprocessen fungerar och vilka rapporter som kan
tas bort alternativt bör marknadsföras.
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Bilaga 1 Checklista
Planera och förankra arbetet
Har myndigheten utsett en ansvarig handläggare att leda utvecklingsarbetet?
Har myndigheten fastställt en arbetsplan med aktiviteter, tidpunkter och
resurser?
Har myndigheten förankrat utvecklingsarbetet hos linjeorganisationens chefer?
Identifiera och beskriva behovet
Informationsbehov:
Har myndigheten identifierat behovet av information enligt sin instruktion?
Har myndigheten identifierat behovet av information enligt sitt regleringsbrev?
Har myndigheten identifierat behovet av information enligt andra
regeringsbeslut eller lagar?
Har myndigheten identifierat behovet av information enligt sin arbetsordning?
Har myndigheten identifierat behovet av information enligt sin
verksamhetsplan eller andra egna styrdokument?
Informationsfångst:
Omfattar redovisningsplanen myndighetens funktionella indelning?
Omfattar redovisningsplanen myndighetens organisatoriska indelning?
Omfattar redovisningsplanen egenskaper och specifikationer till
redovisningsobjekten?
Stödjer redovisningsplanen regeringens krav på uppföljning, prövning och
budgetering av verksamheten?
Stödjer redovisningsplanen kraven på myndighetens chef att på ett
betryggande sätt kontrollera myndigheten?
Stödjer redovisningsplanen kraven för rapportering av verksamhetsgrenar
till informationssystemet Hermes?
Stödjer redovisningsplanen kraven på rapportering av statliga motparter till
statsredovisningen?
Stödjer redovisningsplanen kraven på särrapportering av avgiftsbelagd
verksamhet?
Stödjer redovisningsplanen kraven på rapportering mot anslag i
statsredovisningen?
Stödjer redovisningsplanen kraven på återrapportering enligt regleringsbrevet?
Stödjer redovisningsplanen kravet på återrapportering av driftkostnad per
anställd?
Stödjer redovisningsplanen kravet på uppföljningen av att ett ärende
handläggs så billigt som möjligt?
Formulera och kommunicera resultatet
Tillvaratar förslaget redovisningssystemets tekniska möjligheter till
förenklingar vid registrering och rapportering?
Innebär förslaget att information inte dubbleras i konteringsfälten?
Innehåller förslaget enbart redovisningskonton eller koder i redovisningen
med ansvariga som är tydligt?
Är förslaget kommunicerat med linjeorganisationens chefer?
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Ja

Nej

Bilaga 2 Definitioner
Begrepp

Begrepp kan vara både ett konteringsbegrepp och ett
rapporteringsbegrepp. Begrepp är inte synonymt med fält i
ekonomisystemet; det kan vara ett fält men det kan också
vara en summeringsnivå i rapporterna.

Begreppsvärden

Begreppsvärden är de värden som finns upplagda för ett
specifikt begrepp.

Begreppsvärdetabell

Begreppsvärdetabell är den tabell där alla begreppsvärden
registreras. Om ett fält är registerbundet innebär det
att den kod som användaren vill registrera måste finnas
upplagd i begreppsvärdetabellen.

Dimension

Med dimension menas kodsträngens olika fält exklusive
kontofältet, att nyttja ytterligare en dimension innebär
att ett fält till i ekonomisystemet används för att samla in
informationen.

Egenskaper

Övriga redovisningskoder kan vara egenskaper till externa
objekt. Finns det en fast relation mellan prestation och
finansiär är finansiär en egenskap till prestationen.

Konteringsbegrepp

Med konteringsbegrepp menas ett begrepp – kod – som
används vid registrering.

Konteringsfält

Konteringsfält är synonymt med dimension, kodplanens
olika fält exklusive kontofältet.

Objektplan

Objektplanen är de redovisningskoder som leder till
en organisatorisk och en funktionell indelning av
verksamheten, se Figur 1 sidan 9.

Ekonomisystemets
objektsdimensioner

Ekonomisystemets objektsdimensioner är synonyma
med konteringsfält och kodplanens olika fält exklusive
kontofältet.

Redovisningsplan

I handledningen används begreppet redovisningsplan som
ett gemensamt begrepp för kontoplan, objektsplan och
övriga redovisningskoder, se Figur 1, sidan 9.

Rapporteringsbegrepp

Med rapporteringsbegrepp menas ett uppföljningsbegrepp
som kopplar samman en eller flera konteringsbegrepp.
På ett rapporteringsbegrepp görs ingen kontering. Ett
rapporteringsbegrepp är detsamma som en relation i
ekonomisystemet, se avsnitt 6.3 Relationer.

Specifikationer

Övriga redovisningskoder kan vara en specifikation till den
externa händelsen. Personnummer i resursfältet är exempel
på specifikationer.
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