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Investeringar som anskaffas inom 
ramen för projekt 
 

Begäran om investering  
Ansökan om investering upprättas i enlighet med de regler och anvisningar 

som gäller för investeringar inom regionen. Prioritering dock inte nödvändig 

att göra. 

Innan projektkod erhålles kan investeringen inte utföras/beställas. 

Ansökan om investering ska upprättas och skickas till divisionsstabens inve-

steringshandläggare. Denne vidarebefordrar ansökan till divisionschef för 

beslut och därefter till ekonomienheten varefter beslutsnummer erhålls. 

Avser ansökan en investering i IT- utrustning ska ansökan skickas till IT-

chefen för godkännande innan divisionschefen kan fatta beslut. Härefter kan 

beställning av utrustning ske.  

Beställning sker enligt samma rutiner som för övrig utrustning. Beställning 

av IT-utrustning gör Länsteknik. 

Av ansökan ska det framgå att investeringen finansieras av projektmedel.  

Projektkod med tillhörande kostnadsställe samt placeringskostnadsställe ska 

framgå. Beloppet skrivs på raden investeringsbidrag 

Redovisning – projekt  
Inventarierna som anskaffas inom ramen för projekt kostnadsförs direkt på 

projektet. Kostnaden redovisas som en driftskostnad. Undantag från att di-

rekt kostnadsföra investeringen kan komma att göras. Hur dessa tillgångar 

slutgiltigt ska redovisas bestäms när projektplanen granskats och godkän-

nande lämnats för att lägga upp projektkod. 

I anläggningsregistret ska utrustningen redovisas på det kostnadsställe där 

tillgången fysiskt placerats (placeringskostnadsstället). IT-utrustning redovi-

sas dock på Länsteknik.  

Avskrivningar enligt plan ska inte belasta det kostnadsställe där tillgången 

fysiskt placerats eftersom tillgången kostnadsförs direkt på projektet. Admi-

nistrativ stöd och utveckling registrerar utrustningen i anläggningsregistret 

på sådant sätt att avskrivningar inte beräknas. Förutsättningen för att detta 

ska fungera är att blanketten "Begäran om investering" är fullständigt ifylld 

samt att blanketten skickas till handläggare på Administrativ stöd och ut-

veckling.  

Den division som är projektägare har ansvaret för att redovisning i anlägg-

ningsregister och den löpande redovisningen blir korrekt. 
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För vägledning och mer detaljerade anvisningar avseende redovisning och 

kontering/bokföring i anläggningsregistret respektive löpande redovisning 

kontakta Administrativ stöd och utveckling eller ekonomienheten. 

Slutkontering av faktura i e-Flow 
Fakturan slutkonteras på placeringskostnadsstället. I samband med slutkon-

teringen av fakturan kostnadsförs investeringen direkt. Kontering sker enligt 

nedan och direkt i e-flow. Projektkod ska alltid anges även på placerings-

kostnadsstället. 

Kostnadsställe Konto Motpart Projektkod Belopp 

Placeringskostnadsställe 1299 8000 Ja + 20 000 

Placeringskostnadsställe 1299 8000 Ja - 20 000 

Kostnadsställe för projekt 4832 8000 Ja + 20 000 

 

IT-utrustning  
Divisionsekonomen har ansvaret för att fakturan slutkonteras korrekt. Det 

innebär att divisionsekonomen i den division där projektet redovisas tar kon-

takt med IT för kontering av fakturan. IT-utrustning som anskaffas med till-

gänglighetsmedel ska i anläggningsregistret redovisas på särskilt kostnads-

ställe för Länsteknik. Utrustningen ska däremot kostnadsföras direkt på pro-

jektet. Placeringskostnadsstället i ovanstående tabell för kontering blir i detta 

fall det särskilda kostnadsstället för Länsteknik. 

 


