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1. Bakgrund och syfte med inventering
Universitetet är enligt förordning om myndigheters bokföring skyldigt att upprätta och föra
register över sina inventarier och anläggningstillgångar.

Av registret ska tidpunkt och belopp för samtliga förändringar av tillgångarna framgå.
T.ex. anskaffningsdatum, avskrivningsbelopp och avyttringsdatum. Registret ska även in-
nehålla uppgifter som gör det möjligt att identifiera tillgången.

Anläggningsregistret ska omfatta samtliga tillgångar med en ekonomisk livslängd på minst
tre år och där anskaffningsvärdet uppgår till lägst 25 000 kr.

Inventarier och anläggningstillgångar som bedöms vara stöldbegärliga eller som av andra
skäl behöver registerföras ska registreras i ett särskilt register för korttidsinvesteringar även
om anskaffningsvärdet understiger 25 000 kr.

1.1 Syfte
En inventering innebär en fysisk kontroll av att inventarier och anläggningstillgångar finns
på plats.

Vid den årliga inventeringen ska följande kontrolleras och dokumenteras:

· att de anläggningstillgångar och övriga inventarieförda tillgångar som finns i an-
läggningsregistret är desamma som är i institutionens/motsv ägo

· att de är korrekt bokförda så att de uppgifter om universitetets tillgångar som läm-
nas i bokslutet blir rättvisande

· att inventarier och anläggningstillgångar ska registreras som utrangerade när de inte
längre innehas av universitetet

Inventering av anläggningstillgångar och övriga inventarieförda tillgångar är reglerat i För-
ordning (2000:606) om myndigheters bokföring och Ekonomistyrningsverkets tillhörande
föreskrifter.

2. Inventering per 31 augusti 2022
Inventeringen går ut på att pricka av tillgångarna och notera vilka som saknas samt om det
eventuellt finns någon tillgång som inte finns med i rapporten. För att underlätta framtida
inventeringar är det lämpligt att den som inventerar även noterar avvikelser eller brister i
beskrivningstexter, placeringsinformation etc.
Inventeringslistorna för anläggningstillgångar ska efter genomförd inventering laddas upp i
bokslutsportalen (BO 06) i bokslutsperiod december (20xx-12) senast 14 oktober.
Blanketter för utrangering skickas till ekonomisupport@uadm.uu.se. Registrering av ut-
rangerade anläggningstillgångar görs av Avd. för ekonomi och upphandling.
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Även stöldbegärlig utrustning som finns i korttidsregistret ska inventeras. Förteckningen
laddas upp i bokslutsportalen (BO 06) i bokslutsperiod december (20xx-12) tillsammans
med övriga inventeringsdokument. Registrering av utrangerade korttidsinvesteringar görs
av institutioner/motsv.
Slutligen ska immateriella anläggningstillgångar som finns i anläggningsregistret invente-
ras, dvs. fastställas om de fortfarande används eller inte.
Det är viktigt att anläggningsregistret hålls uppdaterat. Därför ska utrangering av den ut-
rustning som inte längre finns kvar ske löpande under året vilket även underlättar invente-
ringen.

Efter att årets inventering slutförts ska eventuella nya uppgifter för utrangeringar av an-
läggningstillgångar skickas in så snart som möjligt. En rutin med löpande utrangeringar
under året kommer på sikt göra det möjligt att inte behöva inventera alla anläggningar
varje år.

2.1 Inventeringsförrättare
Prefekten har ansvar för och ska förordna inventeringsförrättare som utför inventeringen
fysiskt, se blankett nr EA4, inventeringsförrättare. Till inventeringsförrättare ska obero-
ende person med god kännedom om institutionens/enhetens anläggningstillgångar eller lo-
kaler utses. Den som ytterst ansvarar för institutionens/enhetens ekonomi och resurser, d v
s prefekten, kan inte utses till inventeringsförrättare.

Beslut om vem som utsetts till inventeringsförrättare för viss period ska förvaras vid re-
spektive institution och kunna uppvisas vid eventuell intern eller extern revision. Blanket-
ten laddas upp i bokslutsportalen (BO 06) i bokslutsperiod december (20xx-12). Detta skall
göras senast 14 oktober.

Observera att inventeringen måste göras fysiskt och att inventeringsförrättaren inte själv
får vara direkt ansvarig för de anläggningstillgångar som ska inventeras. Dvs en person
med ett funktionellt ansvar för viss utrustning inte får inventera denna.
Prefekten kan vid behov utse flera inventeringsförrättare vid institutionen. Inventeringsför-
rättaren kan ta hjälp av någon annan på institutionen/motsvarande som har bra lokalkänne-
dom eller på annat sätt ansvarar för en viss typ av utrustning. Det är då lämpligt att den as-
sisterande inventeraren sätter sin signatur på rapporten bredvid de poster som han/hon in-
venterat. Inventeringsförrättaren har dock det övergripande ansvaret för inventeringen.

Det är av största vikt att det framgår vem eller vilka som har inventerat. Därför är det in-
venteringsförrättaren/förrättarna som ska skriva under inventeringslistan.

2.2 Anläggningar på annan ort
Finns anläggningar på annan ort går det att förordna inventeringsförrättare där som utför
inventering av den utrustningen. Detta förutsätter dock att de är anställda vid universitetet.

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
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2.3 Tidpunkt för uttag av inventeringslistor
Observera att inventeringslistan inte ska tas fram förrän perioden augusti är stängd för bok-
föring och anläggningsregistret är överfört till AR10.

3. Ladda upp samt skicka in dokument
Senast den 14 oktober skall inventeringslistor och blankett avseende inventeringsförrättare
laddas upp i Bokslutsportalen, BO 06 bokslutsdokumentation. Läs mer i lathunden för BO.
Samtliga poster (AR10 resp. AR20) skall finnas i en lista med totalsumma (således max 2
listor). Om inventeringen utförts med flera ’dellistor’ som signerats av olika inventerings-
förrättare skall den som sammanställer ’summeringslistan’ signera och intyga att denna
överensstämmer med de bakomliggande inventeringslistorna.
Originaldokumentation skall sparas av institution/motsvarande och kunna tas fram på be-
gäran.

· Inventeringslista över alla definitiva anläggningsobjekt (AR10) vid institutionen/mot-
svarande, summerad och underskriven

· Inventeringslista över korttidsinvesteringar och övrig stöldbegärlig utrustning (AR20)

· Blankett EA4, inventeringsförrättare

Övriga dokument skickas till ekonomisupport@uadm.uu.se

· Blankett EA16 eller EA25, för utrangering

· Kopia av polisrapport om något är stulet

· Blankett EA16 vid försäljning

· Ev. blankett EA20, flytt av utrustning mellan org.enheter

4. Sammanfattning
· Inventering ska göras per 31 augusti
· Listor tas fram efter 5 september
· Prefekten ska utse inventeringsförrättare(n)
· Det går att utse flera inventeringsförrättare
· Person med funktionellt ansvar kan inventera tillsammans med

inventeringsförrättaren.
· Inventeringen ska vara avslutad och rapporterad 14 oktober

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
mailto:ekonomisupport@uadm.uu.se
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
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Lathund för inventering

1. Inventeringslistor
Listorna AR10 och AR20 används för inventering. Dessa finns i Frågor & Analys under
fliken Anläggningar.

AR10 visar en spegel av anläggningsregistret och ska användas för inventering. Här visas
alla inventarier vid institutionen utifrån urval i söklistan. Den presenteras på bildskärm och
kan föras över till excel för vidare bearbetning, se punkt 2 nedan.

AR20 är registret för korttidsinvesteringar och består av två flikar. Dels fliken med kort-
tidsinvesteringar och dels med fliken över övrig stöldbegärlig utrustning. Även dessa ska
inventeras i samband med inventering av anläggningstillgångarna.

Observera att de inventeringslistor som laddas upp i bokslutsportalen ska innehålla samt-
liga anläggningsobjekt för hela organisatoriska enheten och att en slutlig lista inte kan tas
fram förrän perioden augusti är stängd för bokföring.
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Frågor & Analys
Fliken: Anläggningar
Mappen: Inventering

Status: Behandlad, Definitiv, Helt avskriven (gäller endast AR10)
Org enhet from/tom: Fyll i org enhet

Utrang.dat Förvalt #20* vilket betyder att endast objekt utan datum
där årtalet börjar med 20xx kommer med, dvs de som inte
är utrangerade. (gäller endast AR20)

<enter>

Följande lista visas:
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2. Överföring av listan till excel
När listan visas på skärmen:

· Överst i bild, ovanför sökraden, finns symbolen för Excel.

· Klicka på symbolen för Excel och tryck Ok för Inställningarna för Excelexport.

· Börja med att spara undan en fil utan att ändra något i den.

· Skapa sedan i en kopia av filen och lägg till en kolumn till vänster om anläggningsId
där radnummer fylls i. Första anläggningsobjektet får nr 1, andra nr 2 osv.

· Skapa sedan ytterligare en kolumn för kommentarer kring inventeringen.

· I slutet av listan ska det finnas plats för inventeringsförrättarens underskrift.

· Skriv även in användarsignatur eller namn och telefonnummer ifall avd. för ekonomi
och upphandling behöver kontakta dig.

3. Inventering
· Lämna en sorterad lista till inventeringsförrättaren/förrättarna som fysiskt inventerar

anläggningsobjekten och skriver under listan/listorna efter genomförd inventering.
Observera att prefekten ska utse inventeringsförrättare (se blankett EA4) och att invente-
ringsförrättaren inte får vara direkt ansvarig för utrustningen.

3.1 Utrustning anskaffad före 2018
Om det finns behov av att ta fram underlag i form av fakturor eller bilagor från tidigare års
anskaffningar för att underlätta inventering så finns den informationen i gamla Raindance.
Alla anläggningar från perioder före 2018 har behållit sina ID nummer.
I gamla Raindance finns ingen spegel av registret i uppföljning. Den informationen finns i
anläggningsregistret.
Logga in i Raindance och gå till AR och kommando DOV.

I urvalsbilden går det att antingen söka fram alla anläggningar för en viss org.enhet/pe-
riod/projekt eller en viss anläggning.

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
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Gå in på det anläggningsobjektet och klicka på knappen Visa verifikat eller Bilagor för att få
fram mer information.

Under visa verifikat går det att ta sig till fakturavisning och där finns fakturalänken. Under
knappen Bilagor visas de bilagor som sparats tillsammans med anläggningsobjektet.

4. Notera följande på inventeringslistorna:
· Kontrollera att alla anläggningsobjekt finns

· Fyll i datum för inventering och namn på inventeringsförrättaren (AKKAid)

Observera att det är datum få anläggningen faktiskt verifierades som skall anges!

· Notera i kolumnen för kommentarer (i exemplet kolumn A) om objektet ska utrange-
ras eller behöver kommenteras av annan orsak:
U Utrangeras. Objektet är skrotat. Blankett EA16 eller EA25 ska

fyllas i och skicka in tillsammans med inventeringslistan.
U + belopp Belopp som ska utrangeras. Objektet är skrotat till viss del, anges

som delbelopp av anskaffningsbeloppet. BlankettEA16 eller EA25
ska fyllas i och skicka in tillsammans med inventeringslistan.

U + siffra + st Antal som utrangeras. Del av objektet är skrotat enl antal. Blankett
EA16 eller EA25 ska fyllas i och skicka in tillsammans med  invente-

ringslistan.
F 400xxxxx  Försåld. Fyll i blankett EA16 och skicka in den tillsammans med in-

venteringslistan, tänk på att anteckna kundfakturans nummer på blan-
ketten.

S Stulen, utrangeras. Skicka med kopia av polisrapporten samt Blankett
EA16.

* Används om det finns annan kommentar som noterats separat.

· Ändra vid behov övriga kolumner så som placering, serienummer etc.

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
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· Om ändringar läses in via Excel går det att ändra i kolumnerna från och med Placering
till och med Inv.förrättare. Övriga fält måste uppdateras via anläggningsregistret.

· Listan ska undertecknas av inventeringsförrättaren.

Exempel
Här nedan visas ett exempel på hur en lista ska se ut.

Underskrift av inventeringsförrättaren skall finnas med i slutet samt kontaktuppgift till an-
svarig ekonomiadministratör.

Eftersom bilden är så bred visas den här i två delar:

Del 1:
S B,D,H
ORG 212

Anl.id Benämning Anl typ S Ansk.datum PROJEKT ORG VSH AKTIV MOTPART FINANS Samanl

U 1 15702     0 KAMERA NIKON COOLPIX 950 DA03 H 2000-03-01 212070220 212 220        000000 000000

ok 2 16371     0 Byggproj Ekonomikum BY10 H 2000-01-01 212100000 212 110        000000 000000

ok 3 16371     1 Byggproj Ekonomikum BY10 H 2000-01-01 212070210 212 210        000000 000000

ok 4 16371     14 Byggproj Ekonomikum MV05 H 2000-01-01 212100000 212 110        000000 000000

U 5 16371     15 Byggproj Ekonomikum MV05 H 2000-01-01 212070210 212 210        000000 000000

F 400xxxxx 6 16371     30 Byggproj Ekonomikum MV10 H 2000-01-01 212100000 212 110        000000 000000
7 16371     31 Byggproj Ekonomikum MV10 H 2000-01-01 212070210 212 210        000000 000000
8 16371     46 Byggproj Ekonomikum MV05 H 2000-01-01 212100000 212 110        000000 000000
9 16371     47 Byggproj Ekonomikum MV05 H 2000-01-01 212070210 212 210        000000 000000
10 16921     0 PÄRMHYLLOR MÖ10 H 2000-10-01 212070210 212 210        000000 000000
11 23941     0 SKÄRMAR BY03 H 2003-04-01 212400000 212 230        529999 529999
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Del 2:

5. Uppdatering register korttidsinvesteringar
I korttidsregistret ska datum för utrangering noteras om korttidsinvesteringen/stöldbegär-
liga inventarier inte längre finns kvar. Observera att posterna inte ska strykas utan endast
kompletteras med utrangeringsdatum. Det görs alltså ingen utrangering av posten utan den
kompletteras endast med datum för utrangering, vilket görs av institutionen/motsvarande.
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6. Läsa tillbaka informationen till Raindance
Information om ändringar av placering, serienummer mm görs i AR10/AR20 och kan läsas
tillbaka tillsammans med uppgift om inventeringsdatum och inventeringsförrättare. Alter-
nativt kan posterna registreras manuellt i dessa bilder.
Vid uppdateringen av AR10 uppdateras även anläggningsregistret direkt vilket innebär att
ändring endast behöver göras på ett ställe.
Inläsning av filen görs via blanketten EA13 Makro för inläsning till AR10 alternativt EA14
Makro för inläsning till AR20. Mer information om hur inläsningen ska göras finns i re-
spektive blankett.

7. Utrangering
Det är viktigt att anläggningsregistret hålls uppdaterat. Därför ska utrangering av den ut-
rustning som inte längre finns kvar ske löpande under året vilket även underlättar invente-
ringen.

Efter att årets inventering slutförts ska eventuella nya uppgifter för utrangeringar av an-
läggningstillgångar skickas in så snart som möjligt. En rutin med löpande utrangeringar
under året kommer på sikt göra det möjligt att inte behöva inventera alla anläggningar
varje år. I följande fall ska en anläggningstillgång utrangeras från det definitiva anlägg-
ningsregistret:

· Då anläggningen inte har blivit avprickad vid inventering och efter vidare eftersök-
ning inte hittas. I möjligaste mån måste anledningen till varför en anläggning inte
finns kvar på respektive institution/motsvarande utredas.

· Då anläggningen enligt dokumentation, t ex polisanmälan vid inbrott, eller av an-
nan orsak kan antas ha blivit stulen

· Då anläggningen enligt dokumentation eller av annan orsak har skrotats p g a dess
ålder eller obrukbarhet.

· Då anläggningstillgången enligt dokumentation har sålts externt (köpare utanför
universitetet).

Avd. för ekonomi och upphandling utrangerar de objekt som är skrotade, stulna eller sålda
anläggningsobjekt enligt insänd blankett. Om objektet har ett restvärde vid utrangeringstill-
fället bokförs reavinst/förlust automatiskt i samband med utrangeringen.
Observera att korttidsinvesteringar och övriga stöldbegärliga inventarier ska hanteras av
institutionen/motsv, se avsnitt 5.
OBS! Anläggningsobjekt som inte finns kvar på en institution/motsv för att det sålts internt
ska inte utrangeras. Det ska i stället flytta i anläggningsregistret med blankett EA20.

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
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8. Ändra i anläggningsregistret
Om ett anläggningsobjekt har flyttats så att det finns på annan plats än vad som finns i AR
behöver objektet korrigeras. Även andra uppgifter kan behöva kompletteras eller ändras ef-
ter en inventering, allt för att underlätta kommande inventeringar.

Denna typ av rättelser/ändringar ska göras av institutionen löpande under året och senast i
samband med inventering. Ändringen görs på samma sätt som vid inventeringen, dvs man
tar fram AR10/AR20 och ändrar direkt i bilden eller för över till excel för att sedan läsa
tillbaka filen.

Om utrustningen har flyttats till en annan organisatorisk enhet inom universitetet ska blan-
kett EA20 fyllas i och skickas till Avd. för ekonomi och upphandling som genomför flytten
i anläggningsregistret.

9. Spara dokument senast 14 oktober
När du är klar med inventering och alla dokumentation ska dokumenten sparas ned. Läs
mer under punkt 3.

Frågor
Eventuella frågor angående inventeringen ställs till avd. för ekonomi och upphandling,
ekonomisupport@uadm.uu.se Vänligen inkludera ”AR” i rubrikraden.

För avdelningen för ekonomi och upphandling

Philip Ryde och Malin Lycksell

https://mp.uu.se/c/perm/link?p=896166
mailto:ekonomisupport@uadm.uu.se
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