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Agenda

Redovisningsrådet
– Om rådet
– Vilka som ingår
– Uppdrag
– Hemsidan
– Publicerade rekommendationer, råd
– Aktuella pågående frågor



Redovisningsrådet består under 2019-2020 av 
följande personer

• Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet (ordförande)
• Margareta Uvhagen Antoni, Uppsala universitet
• Stefan Axelsson, Högskolan i Skövde
• Paul Hansson, Göteborgs universitet
• Annica Eriksson, Umeå universitet
• Cecilia Sjöström, Lunds universitet
• Andreas Sundberg, Linköpings universitet
• Lena Törnborg, expert SUHF-modellen, Linköpings 

universitet



Om HfR:s redovisningsråd

Rådets uppgift är att 
• tolka regler och föreskrifter som utges av regeringen och 

Ekonomistyrningsverket (ESV) i syfte att underlätta för sektorns 
myndigheter. 

• utveckla och verksamhetsanpassa externa redovisningskrav och 
medverka i besvarandet av remisser, som ställs till lärosätena, 
avseende ekonomistyrning. 

• Förvalta (och utveckla) modellen för redovisning av direkta och 
indirekta kostnader (SUHF-modellen). Bevaka behov av förändringar 
eller förtydliganden

• bistå vid frågor om SUHF-modellen 

redovisningsrådets sammansättning beslutas av styrgruppen för HfR.



Hur arbetar rådet?

• Två fysiska möten om året
• Två telefonmöten under året
• Från och med hösten 2018 deltar Lena Törnborg på möten, 

med uppdrag som expert på SUHF-modellen. Arbetar 
tillsammans med rådet i utveckling av modellen

• Samarbete med ESVs kontaktperson i frågor kring redovisning 
och finansiering

• Uppdrag från styrgruppen
• Besvarar remisser och frågor löpande



Hur arbetar rådet? forts

• Diskuterar aktuella frågor från lärosätena direkt eller via 
ekonomichefs- redovisningschefsnätverk

• Lyfter upp de frågor som kan vara aktuella för rådet att arbeta 
med

• Dialog med andra myndigheter i frågor som berör sektorn; ESV 
mfl

• Bereder frågor som kan utmynna i rekommendation, 
ställningstaganden, vägledning mm

• Skriver och fastställer rekommendationer och vägledning
• Information på hfr-konferens



Frågor som har tagits upp tidigare av rådet

https://suhf.se/arbetsgrupper/redovisningsradet/
• 2017 – rek redovisning av kostnader för open access
• 2015 – rek redovisning av lokalkostnader vid universitet och 

högskolor
• 2015 – vägledning redovisning konto för lokalkostnader
• 2014 – rek redovisning oförbrukade bidrag, enligt ESV:s föreskrifter 

till FÅB 7 kap 1 §:
• 2013 – rek redovisning av tjänsteexport, enligt ESV:s föreskrifter till 

FÅB 7 kap 1 §:
• 2013 – vägledning/förtydligande av redovisning av oförbrukade 

medel kontra resultatavräkning

https://suhf.se/arbetsgrupper/redovisningsradet/


Frågor som rådet diskuterar/arbetar med just nu (som 
kan bli rek/vägledningar

• Transfereringar
• Utveckling/beskrivning/vägledning av SUHF-modellen, 

tillsammans med SUHF-expert
• Hur används SUHF-statistiken?
• Redovisning vid vidarefakturering av kostnader



Avslutningsvis

Redovisningsrådet är öppna för frågor, kontakta gärna någon av 
oss!

Intresserad av att vara med i redovisningsrådet?
Kontakta Joakim Karlsson, joakim.karlsson@lnu.se tfn 072-
7236004 

mailto:joakim.karlsson@lnu.se
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