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REGLER FÖR INKÖP VID IKV 
För att slippa såväl internrevisionen som Riksrevisionen på oss behöver vi styra upp hur man 
använder sina konton som finns på IKV: 

Generellt: 
• Gör era inköp via våra inköpsansvariga Elin Eriksson och Carina Lindberg. Titta först på UU:s 

inköpswebb och meddela produktnamn och artikelnummer.  
• Fråga alltid innan du köper något som du känner kan vara tveksamt. De som brukar kunna 

svara är Siv Andersson i första hand, och i andra hand någon av ekonomerna eller prefekten. 
• Datorer köps alltid in via Rudbeck-IT, de kan kontaktas via helpdesk@rudbeck.uu.se   
 
 

EXTERNA MEDEL 

• Externa medel används enligt den budget som man skrev vid ansökan. 

• Denna budget SKA redovisas för våra ekonomer (Katarina Lindroth och/eller Anna Wänn) 
innan ansökan skickas in. 

• Alla ansökningar ska skickas som mail-kopia till ekonomerna för att kunna spara inför de 
redovisningar som kommer till Institutionen kring dessa konton. 

• Meddela ekonomerna om ni får tilldelning, respektive inte tilldelning. Ibland ser inte ni som 
söker och får medel vad anslagsgivarna frågar om, utan frågan ställs direkt till antingen den 
centrala ekonomiavdelningen eller våra ekonomer, och då behöver de ha ett underlag för att 
kunna svara på frågorna. 

 
INTERNA MEDEL 

Interna medel kan delas upp i fakultetsmedel, interna fonder, ograduerade medel och 
handledarpengar 

1. FAKULTETSMEDEL 
Använder institutionen centralt för att finansiera mer fasta kostnader, typ hyra av frys, kostnader 
kring disputationer mm. Varje forskargruppsledare har tillgång till dessa medel, som dock inte är 
någon stor summa per forskargrupp och år, då det mesta är intecknat i löner, och en del andra 
kostnader. 

2. INTERNA FONDER 
Detta är Uppsala Universitets egna fonder där man kan få pengar. Utgifterna hanteras som externa 
medel, dvs enligt den budget som skrivits vid ansökan. 

3. OGRADUERADE MEDEL 
Kan doktoranderna söka upp till 4 ggr, och det åligger doktoranden själv och handledaren att se till 
att det görs. Medlen används till tryckning av avhandling, och övriga disputationskostnader, 
publikationskostnader i första hand. VIKTIGT att man söker! Information och ansökningsblankett 
finns tillgänglig på Stipendiekansliets hemsida i slutet av augusti varje år.  

4. HANDLEDARPENGAR 
Den som handlett eller examinerat en student får i olika sammanhang en ersättning för detta som 
sätts in på ett ”handledningskonto”. I vissa fall är sådana medel för en hel forskargrupp samlade på 
ETT konto, i andra fall är de personliga. Regler för inköp: 

• SKA gagna grundutbildningsstudenter 
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• KAN gagna forskarutbildningsstudenter (eller magister/master) 
• Ovanstående inkluderar förstås att handledaren själv kan gagnas, så att ett inköp som går till 

handledaren indirekt gagnar studenterna. 
• Handledarpengar kan finansiera lön för person involverad i utbildning på olika sätt. 

 

Några exempel: 

1: Regler kring datorer och smartphones: 
• Datorer inhandlas alltid via Rudbeck-IT 
• Man kan beställa ”handdator”, dvs t.ex. en smartphone via inköpsansvariga 
• Har man en max två år gammal smartphone inköpt via Uppsala Universitet så ska 

man motivera varför man vill köpa en ny 
• Om en äldre universitetsinköpt smartphone är trasig, lämna in den till Rudbeck IT. 

OBS: även datorer och läsplattor ska lämnas in till Rudbeck för konfigurering eller 
återvinning  

• Alla smartphones och datorer registreras med ägare i IKVs inventeringsdatabas enligt 
lag. Byter någon enhet ägare – meddela det! 

 

2: Hörlurar, högtalare: 

• Hörlurar är okej att köpa, det kan behövas för att kunna avskärma sig för att koncentrera sig i 
öppna landskap och för att minska buller när man går till fryshotellet/biobanken. Ska 
motiveras i samband med köpet. 

• Högtalare är generellt sett tveksamt. 
 

Övrigt 

• Bildskärmar, Ipad, sladdar – OK 
• Apple Watch - inte OK. Finns prejudikat för detta. I rimlighetens namn kan inte statliga 

medel gå åt till att köpa klockor till olika personer 
• Avgifter runt konferenser – OK 
• Avgifter för resa till samarbetspartner/andra sjukhus  - OK 
                     

 


