
Ladda ner utbetalningsunderlag och bokföringsunderlag 
· Gå in på Importerade rapporter 

· Aktivera filtret genom att klicka Verkställ 

· Observera rapporternas importdatum och status (preliminär respektive definitiv) 

· Ladda ner rapporterna 

o Utbet. till huvudman elevnivå 201705 

§ Detaljerad rapport över vad kommunen ska betala ut, huvudman för 

huvudman, skolenhet för skolenhet, elev för elev. 

o Utbet. till huvudman summerat 201705 

§ Summerad rapport över vad kommunen ska betala ut, huvudman för 

huvudman, skolenhet för skolenhet. 

o Bokföringsunderlag 201705 

§ Rapport över kommunens bokföringstransaktioner, huvudman för 

huvudman, kontosträng för kontosträng. 

 

Ladda ner integrationsfiler (i dagsläget endast Svenljunga, Mark, 

Borås) 
· Gå in på Importerade rapporter 

· Aktivera filtret genom att klicka Verkställ 

· Observera rapporternas importdatum och status (preliminär respektive definitiv) 

· Ladda ner filerna 

o Integrationsfilerna är namnsatta beroende av vilket ekonomisystem kommunen kör. 

De kan heta t ex Borasbet201705.txt till exempel, men har det gemensamt att de 

inte är i pdf-format. 

· Filerna ska därefter lämnas för inläsning i ekonomisystemet enligt kommunens rutiner. 



Kommuner utan ekonomiintegration 
Med hjälp av utbetalningsunderlagen skapas manuella utbetalningar till respektive huvudman. 

Observera att mottagaren kan specificerat en referenskod/referenstext. Detta framgår i så fall av 

utbetalningsunderlagen. 

 

 

Ladda ner inbetalningsunderlag 
· Gå in på Importerade rapporter 

· Aktivera filtret genom att klicka Verkställ 

· Observera rapporternas importdatum och status (preliminär respektive definitiv) 

· Ladda ner rapporterna 

o Inbet. från kommun elevnivå 201705 

§ Detaljerad rapport över vad huvudmannen ska få inbetalt från övriga 

kommuner, kommun för kommun, skolenhet för skolenhet, elev för elev. 

o Inbet. från kommun summerat 201705 

§ Summerad rapport över vad huvudmannen ska få inbetalt från övriga 

kommuner, huvudman för huvudman, skolenhet för skolenhet. 

Observera att körningen 201705 endast hanterar elever i fristående regi. Från och med 201706 

räknar vi med att även ha med elever i kommunal regi. Dessa elever kommer då även generera en 

reglering avseende elevpengen för 201705. 

 


