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Beslut om miniminivå på procentsats vid konteringar 

Beslut 

Skolchef beslutar att miniminivån på procentsatsen vid konteringar är 5 %. Därefter sker konteringen 

stegvis i 5% intervaller, ex. 10%, 15% osv. Undantag kan ske vid slutrapportering av externa projekt 

eller om det finns avtal med en specifik angiven procentsats.  

Ärendet 

Ekonomiansvarig har till skolchefen föreslagit att miniminivån på procentsatsen vid konteringar skall 

vara 5 %. Att införa en miniminivå för konteringar underlättar för både projektledare och ekonom i 

frågor om bemanning och uppföljning. Mot bakgrund av att alla konteringsändringar sker manuellt och 

inte kan göras i förväg kommer en miniminivå att innebära färre konteringsändringar per person vilket 

medför en effektivisering som gynnar verksamheten. Förslaget från ekonomiansvarig har beretts inom 

skolans prefektgrupp och i samråd med skolledningen.  

Detta beslut har fattats av Muriel Beser Hugosson, skolchef för Skolan för arkitektur och 

samhällsbyggnad efter föredragning av ekonomiansvarig Ulf Arvidsson. Närvarande vid beslutet var 

vice skolchef Mats Wilhelmsson, administrativ chef Johanna Stellan och redovisningsansvarig Lars 

Österman. 
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