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1  Inledning 

Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå som universi-
tetet tilldelas i regleringsbrevet. Anslagen fördelas av styrelsen till Områdesnämnden för 
humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen 
vidare inom sina respektive organisationer. Universitetsstyrelsen fattar också beslut om 
permanenta och tidsbegränsade strategiska satsningar. 

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universitets-
gemensamma verksamheterna. Slutligen fastställer universitetsstyrelsen storleken på de 
belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholms-
området för verksamhetsförlagd utbildning. 

Universitetsstyrelsen fastställer även internhyran. 

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verksam-
hetsgrenar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och forskning och utbild-
ning på forskarnivå (FUF). 

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det så kallade takbeloppet, är 
det utbildningsuppdrag som universitetet varje år får av regeringen. Ramanslaget för 
utbildning innehåller också ett antal mindre anslagsposter utöver takbeloppet, vilka kallas 
för särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter. 

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som 
förutom medel till de strategiska forskningsområdena, dit medel är öronmärkta, internt 
kan fördelas efter universitetets egna önskemål. 

2  Planeringsförutsättningar 

2.1  Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
forskning och utbildning på forskarnivå 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 23 mdkr, 
Stockholms universitet erhåller ca 1,7 mdkr i takbelopp. Därtill kommer vissa särskilda 
åtaganden som utgör ett mindre belopp om ca 66 mnkr öronmärkta för specifika verk-
samheter. 

Regeringen gjorde med början 2015 en satsning på fler utbildningsplatser. Satsningen 
omfattar framförallt vissa bristyrken såsom lärare, speciallärare och vårdyrken. Fördel-
ning av dessa platser föreslogs i vårändringsbudgeten för 2015. Från 2017 gjorde 
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regeringen ännu en satsning på ytterligare utbyggnad av lärarutbildningarna med platser 
inom förskollärarutbildning, kompletterande pedagogisk utbildning, grundlärarutbildning 
och ämneslärarutbildning.  

Den särskilda resursförstärkningen för att värna god kvalitet inom humaniora, samhälls-
vetenskap och lärarutbildningar som påbörjades 2015 och som lades ut i form av höjda 
ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, 
teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning fortsätter även 2018. 
Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 angett att denna satsning förlängs fram till 
2020, tidigare var det aviserat att satsningen skulle upphöra efter 2018. 

För att fler behöriga sökanden ska kunna beredas plats i högskolan gör regeringen från 
2018 en utökning av högskoleutbildningen i hela landet. Totalt innebär det en utökning av 
lärosätenas takbelopp med 260 mnkr. Satsningen planeras fortsätta med samma summa 
från och med 2019 och framåt. 

För att möjliggöra hållbar utveckling inklusive hållbar tillväxt över hela landet och för att 
säkra att samhällsbygget inte hålls tillbaka krävs ökad tillgång på utbildning inom bl.a. 
samhällsplanering, lantmäteriområdet och byggteknik. Därför gör regeringen en särskild 
satsning på utbildningsplatser särskilt inriktade mot samhällsbygge. Totalt omfattar denna 
satsning 14 mnkr för 2018 och satsningen kommer att byggas ut så att den totalt sett 
omfattar 112 mnkr när den är färdigutbyggd 2023. 

Enligt regeringens budgetproposition för 2018 ger ett större utbud av relevanta sommar-
kurser studenterna möjlighet att bedriva effektivare studier, t.ex. inom ramen för den 
kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare. Regeringen avser att 
lämna ett särskilt uppdrag i frågan och föreslår en satsning om totalt 38 mnkr för 2018 för 
att utöka antalet relevanta sommarkurser vid 11 lärosäten. Därefter beräknas 75 mnkr till-
föras för ändamålet och då kan också fler lärosäten bli aktuella för uppdraget. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till samtliga lärosäten uppgår 
årligen till totalt ca 16 mdkr varav Stockholms universitet erhåller ca 1,6 mdkr. I budget-
propositionen för 2018 utökas basanslagen för forskning och utbildning på forskarnivå 
med totalt ca 500 mnkr. Under perioden 2018-2020 ska basresursen öka med totalt  
1 300 mnkr. För 2019 är ökningen 250 mnkr och 2020 550 mnkr. De höjda anslagen 
innebär emellertid inte att basanslagens andel av den totala forskningsfinansieringen 
kommer att öka då anslaget till forskningsråden ökar med totalt 1 515 mnkr till 2020. 

Den ökade basresursen fördelas till 2/3 utifrån kvalitetsindikatorer (1/3 bibliometri och 
1/3 externa medel) och 1/3 utifrån samverkanskriterier. 
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2.2  Ekonomiskt utgångsläge 

De senaste åren har universitetet haft en stor överproduktion i förhållande till vårt utbild-
ningsuppdrag. För 2016 var resultatet en överproduktion med 233 tkr och för 2017 
prognostiseras en underproduktion i förhållande till takbeloppet. Universitetet har genom-
fört ett dimensioneringsarbete för att anpassa utbudet efter vårt utbildningsuppdrag.  

Universitetsstyrelsen har diskuterat frågan om det stora myndighetskapitalet senast vid 
sammanträdet i juni 2017. Ett positivt resultat om 5 mnkr medförde att myndighets-
kapitalet vid utgången av 2016 uppgick till 1 247 mnkr. Knappt 800 mnkr av myndig-
hetskapitalet finns ute i verksamheten och resterande kapital är centralt placerat. För 
helåret 2017 prognostiseras ett underskott om 5 mnkr. 

2.3  Strategiska satsningar 

I Strategier för Stockholms universitet 2015–2018 sammanfattas den övergripande inrikt-
ningen för verksamheten vid Stockholms universitet liksom de utmaningar som universi-
tetet arbetar med. Till strategidokumentet kopplas tvååriga åtgärdsplaner, nuvarande 
åtgärdsplan gäller för perioden 2017-2018. Vid sidan av strategier och åtgärdsplan utgör 
de högrisker som universitetet identifierat betydelsefulla områden där åtgärder kan 
behöva vidtas. 

Universitetets två vetenskapsområden för humanvetenskap och naturvetenskap har också 
strategier för sina respektive områden och avsätter medel inom sina respektive ramar till 
strategiska satsningar. Dessa satsningar avspeglar dels områdesinterna behov, dels är de 
delfinansieringar av satsningar som också sker universitetsgemensamt. Stora satsningar 
görs dessutom på såväl fakultets- som institutionsnivå. 

De flesta åtgärderna i åtgärdsplanen kräver inte att särskilda resurser avsätts utan arbetet 
med åtgärderna sker inom ramen för redan befintliga resurser. Men det finns åtgärder som 
kräver att universitetet avsätter i flera fall omfattande resurser. De senaste åren har strate-
giskt betydelsefulla investeringar inom ett antal områden pekats ut som är avsedda att 
möta de utmaningar och förbättringsområden som lyfts fram i universitetets strategi-
dokument och åtgärdsplan. Dessa investeringar är viktiga för verksamheten och innebär 
dessutom att det stora myndighetskapitalet investeras i betydelsefulla satsningar. 

Det rör sig om avsättningar av medel för genomförda men också framtida stora bygg-
projekt och lokalinvesteringar, kopplade till framtidens lärandemiljöer och för att säkra 
den långsiktiga lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en av universitetets högrisker 
och fortfarande återstår många utmaningar.  

Viktiga satsningar rör stöd till forskningsinfrastruktur. Eftersom universitet och högskolor 
i allt högre grad tvingas ta ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturerna 
medför detta ett behov av gemensam finansiering i betydligt högre utsträckning än vad 
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som hittills varit fallet, där grundprincipen har varit att finansieringen huvudsakligen sker 
på institutionsnivå. Här behöver finansiering för större infrastrukturer tillföras från 
fakultets-, områdes- och universitetsgemensam nivå.  

2.4  Universitetsgemensamma verksamheter 

Inom förvaltningen råder sedan några år en mer systematiseras budget- och uppföljnings-
process i ökad dialog med avdelningschefer inom förvaltningen. Följande steg ingår i 
detta arbetssätt i budgetprocessen inom universitetsförvaltningen. 1. Se över om en 
utökning ryms inom avdelningen (intäkter + myndighetskapital), 2. Se över vad som kan 
effektiviseras så att det ryms inom ram, 3. Omfördelning av ramar inom förvaltningen,  
4. Äskande om utökning av förvaltningens ramar med en tydlig analys av budget och 
finansiering över den aktuella perioden. Respektive avdelning ska senast den 1 maj 
inkomma med eventuella underlag till äskanden inför kommande budgetår. Inom ramen 
för detta förfaringssätt har ett antal behov inom förvaltningsavdelningarna aviserats av 
respektive avdelningschef. Nedanstående behov är sådana som förvaltningschefen i 
samråd med rektor har bedömt inte kan tas inom befintliga ramar. Övriga behov kommer 
att täckas genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. 

3 Ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 
forskning och utbildning på forskarnivå 

3.1  Sammanställning av de ekonomiska ramarna 
 

 Områdesnämnden 
för humanvetenskap 

Områdesnämnden 
för naturvetenskap 

Övriga  
mottagare* 

Ekonomisk ram 2017 (tkr) 2 111 166 1 128 006 66 874 

Förändringar enligt  
budgetproposition (tkr)      88 430       29 152 11 719 

Interna nettoförändringar (tkr)       -3 150            472   2 678 

Ekonomisk ram 2018 (tkr) 2 196 446 1 157 630 81 271 

 
*Anslag som inte fördelas till områdesnämnderna utan placeras centralt för senare fördelning. 

3.2  Förändringar enligt budgetpropositionen 

3.2.1  Pris- och löneomräkning 

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2018 är  
1,84 procent (1,51 procent 2017). 
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3.2.2  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Takbeloppet uppgår 2018 till 1 739 036 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en 
ökning från 2017 med 69 089 tkr. I denna totalsumma finns ett antal förändringar jämfört 
med föregående år. 

Universitetets takbelopp ökar 2018 med 17 757 tkr med anledning av den pågående 
utbyggnaden av olika lärarutbildningar, utbyggnaden som startade 2015 och den utbygg-
nad som påbörjades 2017.  

Fördelningsprincip: Takbeloppet till utbildningsuppdraget för utbyggnad av lärarutbild-
ningarna ska öronmärkas för att säkra utbyggnaden. Ökningen av takbeloppet fördelas till 
områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Områdesnämnderna ska inom sina 
respektive takbelopp fullfölja den utbyggnad av lärarutbildningarna som Stockholms 
universitet har fått i uppdrag att genomföra. Inom detta inryms även öronmärkning av 
takbelopp till samarbetet med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) avseende grund-
lärarprogrammet med inriktning mot fritidshem och årskurs 4-6. 

För att fler behöriga sökande ska kunna beredas plats i högskolan gör regeringen en sats-
ning på en utbyggnad av högskoleutbildning i hela landet, för Stockholms universitet en 
utökning av takbeloppet med 17 010 tkr. Det görs även en satsning på utbildningsplatser 
särskilt inriktade mot samhällsbygge, för Stockholms universitet en utökning av tak-
beloppet med 105 tkr. 

Fördelningsprincip: Ökningen av takbeloppet för dessa satsningar fördelas till områdes-
nämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala 
takbelopp. Satsningen på utbyggnad av utbildning inom folkhälsovetenskap ska rymmas 
inom det utökade takbeloppet för Områdesnämnden för humanvetenskap. 

Universitetets takbelopp ökar 2018 med 3 455 tkr med anledning av satsningen på 
sommarkurser. Lärosätena ska erbjuda ett större utbud av relevanta sommarkurser för att 
ge studenterna en möjlighet att bedriva effektivare studier, t.ex. inom ramen för den 
kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare.  

Fördelningsprincip: Regeringen avser att lämna ett särskilt uppdrag i frågan och i 
avvaktan på detta uppdrag sparas detta takbelopp centralt. 

3.2.3  Särskilda åtaganden 

Särskilda åtaganden fördelas direkt till aktuell områdesnämnd med uppdrag att fördela 
vidare öronmärkt belopp till avsedd verksamhet. Förändringar som är aktuella för 2018: 

Nationellt centrum för svenska som andraspråk. I syfte att stärka centrets stödjande arbete 
till kommuner och skolor rörande nyanlända gör regeringen en utökning av finansieringen 
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med 5 000 tkr. Motsvarande belopp beräknas avsättas för centrumet fr.o.m. 2019 och 
framgent. 

Ökade medel till tolkutbildning. Det råder brist på tolkar i offentlig sektor vilket i längden 
kan leda till bl.a. bristande rättssäkerhet eller patientsäkerhet. Stockholms universitet till-
förs därför 4 200 tkr under 2018 för tolk- och tolklärarutbildning. För 2019 beräknas 
7 200 tkr och för 2020 och framåt beräknas 9 600 tkr tillföras årligen. 

3.2.4  Forskning och utbildning på forskarnivå 

Basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2018 till 1 630 355 tkr 
inklusive pris- och löneomräkning. Det är en ökning med 49 986 tkr från 2017. Av denna 
ökning är 20 772 tkr från den ökning av lärosätenas basresurser som aviserades i forsk-
ningspropositionen. 

Fördelningsprincip: Ökningen av basresursen på grund av pris- och löneomräkning för-
delas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av 
universitetets totala basresurs. Ökningen av basresursen (20 772 tkr) på grund av rege-
ringens ökning av lärosätenas basanslag används för satsningen inom forskning och 
utbildning på forskarnivå på folkhälsovetenskap (3 000 tkr) samt infrastruktursatsningen 
på universitetsbiblioteket (4 819 tkr), resterande medel behålls centralt bl.a. för 
kommande medfinansiering av forskningsinfrastruktur. 

Av den totala basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå har Stockholms 
universitet ca 47 mnkr som öronmärkt anslag till strategiska forskningsområden (SFO). 
Men universitetet får också ytterligare ca 46 mnkr via andra lärosäten. Huvuddelen av det 
senare beloppet rör verksamheten vid SciLifeLab. De strategiska forskningsområdena har 
utvärderats och Stockholms universitets anslag för SFO-miljöerna kommer att minska 
med 17 mnkr fr.o.m. 2020.  

Enligt universitetsstyrelsens beslut 2017 beslutar Områdesnämnden för naturvetenskap 
om fördelningen av anslaget till de strategiska forskningsområdena fram till 2020. 

3.3  Strategiska satsningar 

3.3.1  Rektors strategiska satsningar 2017 

Universitetsstyrelsen har beslutat medge att rektor löpande under året kan fördela medel 
för strategiska satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovisas för 
styrelsen och finansieras i efterhand. De strategiska beslut som rektor fattat och som inte 
tidigare redovisats för styrelsen uppgår till 8 213 tkr. 
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Rektors strategiska satsningar Belopp (tkr) 
Utvecklingsstöd SU Holding 2016 2 169 
Kommersialiseringsstöd SU Inkubator 2016 1 269 
Jämställdhetssatsning 2017 1 000 
Stärkta internationella relationer 2017 4 200 
Medföljandefinansiering Fysikum 2017  - 425 
Totalt 8 213 
 
3.3.2  Strategiska satsningar 2018 

Lokalinvesteringar 

Flera stora byggprojekt är initierade och pågår där ibland Experimental Core Facility 
(ECF) med en total budget om 160 mnkr. ECF planeras att tas i drift från 1 januari 2018. 
För Albanoprojektet har beslut fattats om vilka verksamheter som ska lokaliseras i 
Albano och det har även fattats ett inplaceringsbeslut. 2020 planeras de första inflytt-
ningarna i Albano ske.  

De satsningar rörande lokalinvesteringar som behöver lösas in under 2018 kommer att 
finansieras med myndighetskapitalet. 

Forskningsinfrastruktur 

Universiteten får ta ett allt större ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturer 
vilket medför att det är mycket svårt för enskilda institutioner att själva bära hela kostna-
den för dessa ofta mycket kostsamma investeringar. 

Besked kring första omgången ansökningar inom VR:s nya process för forsknings-
infrastruktur lämnades i slutet av september och nu påbörjas förhandlingar för de 
infrastrukturer som tilldelas medel. Stockholms universitet är huvudsökande för följande 
infrastrukturer som beviljats medel: Double ElectroStaticIon Ring ExpEriment 
(DESIREE), Institute for Solar Physics, Instrumentation for E-ELT, National 
infrastructure for research about social relations, work and health across the life course 
(REWHARD). Medfinansiering kan komma att krävas på central nivå såväl som på 
områdes- och fakultetsnivå. 

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC): 6 600 tkr (2018-2022) 

VR har meddelat att de kommer att finansiera SNIC med 500 mnkr under 2018-2022, 
vilket var förutsättningarna i den ansökan som lärosätena lämnade in och då lovade att 
matcha detta med en finansiering på 100 mnkr/år. Av detta ska Stockholms universitet 
bidra med 8 500 tkr som kontantbidrag och 4 700 tkr som avancerat användarstöd, vilket 



  10 (16) 
 

 
 

 

ska vara av nationellt intresse. Totalt ska Stockholms universitet alltså bidra med  
13 200 tkr/år.  

Efter diskussioner i universitetets ledning har en preliminär överenskommelse nåtts om 
att en riktlinje för nationell forskningsinfrastruktur är att den upp till 50 % kan finansieras 
med centrala medel alltså med 6 600 tkr per år för SNIC. Återstår då 6 600 tkr per år att 
finansiera inom området, fördelat på en områdesfinansiering och en institutionsfinansie-
ring. 

Stockholms universitetsbibliotek: 4 819 tkr (2018-2022) 

Biblioteket är att betrakta som en forskningsinfrastruktur och för att kostnadskompensera 
för skillnader mellan det tidigare systemet för fördelning av bibliotekskostnader och det 
nu införda systemet kopplas införandet till ett riktat forskningsinfrastrukturstöd som 
kompenserar differensen mellan kostnader för nuvarande system och det nya systemet. 
Forskningsinfrastrukturstödet omprövas efter fem år, liksom andra forskningsinfrastruk-
turstöd. Stödet finansieras inom den utökade basresursen. 

Strategiska partnerskap 

Samarbete Tokyo universitet: 2 000 tkr (2018-2019) 

Stockholms universitet tillsammans med KTH och KI etablerar ett samarbete med Tokyo 
universitet. Stockholms universitet, KTH och KI avser att avsätta 2 000 tkr vardera per år 
under 2 år för att stärka samarbetet med Tokyo universitet. 

Områdesövergripande/Fakultetsövergripande satsningar 

Folkhälsovetenskap: 3 100 tkr + 3 000 tkr (permanent) 

Universitetsstyrelsen beslutade 2017-04-28 att fr.o.m. 2018-01-01 inrätta Institutionen för 
folkhälsovetenskap. Institutionen består av verksamheterna vid CHESS och SoRAD och 
senast fr.o.m. 2021-01-01 även av Stressforskningsinstitutet. I den utredning som låg till 
grund för beslutet om inrättande av Institutionen för folkhälsovetenskap konstaterades att 
institutionen kommer att ha en stabil ekonomi avseende anslag för forskning och extern 
forskningsfinansiering men att budgetförstärkningar behövs avseende forskarutbildning 
och utbildning för att säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet. Utredningen föreslog 
att den nya institutionen tillförs 3 mnkr i FUF-anslag att användas som studiestöd för 
utbildning på forskarnivå och 3,1 mnkr i takbelopp. Det utökade takbeloppet möjliggör en 
dubblering av det nuvarande masterprogrammet samt inrättande av fristående kurser på 
grundnivå inom folkhälsovetenskap.  
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Det utökade takbeloppet för folkhälsovetenskap ska prioriteras inom det utökade tak-
beloppet för humanvetenskapliga området. Förstärkningen för forskningen görs genom 
satsning inom den utökade basresursen. 

Sabbatsterminer: 4 000 tkr (2018-2022) 

Programmet för sabbatsterminer har pågått under perioden 2013–2017. Under perioden 
har totalt sett 53,9 sabbatsterminer beviljats. Sabbatsterminerna är avsedda för att tills-
vidareförordnade lärare, lektorer och professorer vid universitetet ska kunna förlägga sin 
forskning en eller två terminer vid utländskt universitet. En sabbatstermin omfattar minst 
fem månaders vistelse vid utländskt universitet. Programmet med sabbatsterminer utvär-
derades 2016 och det kan konstateras att programmet har varit uppskattat. Programmet 
föreslås fortsätta ytterligare fem år. 

Kurser i svenska för medarbetare vid Stockholms universitet: 1 500 tkr (permanent) 

Institutionen för svenska och flerspråkighet ger sedan vårterminen 2015 kurser i svenska 
för anställda medarbetare vid universitetet som inte talar svenska, dvs. (ny)anställda 
doktorander, lärare och forskare. Verksamheten har vuxit under dessa fem terminer och 
nu ges kurser på fyra nivåer. Kurserna på nybörjarnivå och fortsättningsnivå ges en gång 
per vecka i perioder om tretton veckor.  

Centrum för universitetslärarutbildning: 13 255 tkr (2018) 

Ansvaret för den högskolepedagogiska verksamheten och därmed att bereda budgetför-
slag för verksamheten ligger på Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Enligt 
stadgarna för CeUL ska den samlade resursen administreras av Institutionen för peda-
gogik och didaktik (IPD). Ramen för 2018 uppgår till 13 255 tkr. 

 
Strategiska satsningar Belopp (tkr) 
Permanenta satsningar  
Kurser i svenska för medarbetare vid Stockholms universitet  1 500 
  
Tidsbegränsade satsningar  
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 33 000 
Samarbete Tokyo universitet   4 000 
Sabbatsterminer 20 000 
Centrum för universitetslärarutbildning 13 255 
Totalt 71 755 
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3.3.3  Lärarutbildningarna 

Organisationen av lärarutbildningen innebär ett ökat ansvar för att administrera lärar-
utbildningarna för de så kallade samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. Samord-
ningsgruppen för lärarutbildningarna har berett förslag till fördelning av medel för dessa 
ändamål. Områdesnämnderna tillförs mot bakgrund av det förslaget medel för att: 

• Förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid 
samordningsinstitutionerna (4 970 tkr) 

• Förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid 
Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik 
(769 tkr)  

• Samordna den ämnesdidaktiska forskarskolan (236 tkr) 

3.3.4  Stockholms universitets studentkår 

Kårobligatoriets avskaffande 2010 förändrade förutsättningarna för finansieringen av 
kårverksamheten, eftersom en betydande del av studentkårens medlemsintäkter föll bort. 
Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för stöd av kårverksamheten. 
Avtal gällande finansieringen av kårverksamhet har löpt på tre år. Under våren 2017 
träffade universitetet och studentkåren en överenskommelse att lämna avtalsmodellen till 
förmån för årliga beslut kring finansieringen. För 2018 beslutar universitetsstyrelsen att 
ge stöd till kårverksamheten med totalt 10 313 tkr. Stödet är avsett att främst användas för 
att stärka studentinflytande, studiesocial verksamhet och för student- och doktorand-
ombud och i övrigt ske i enlighet med Stockholms universitets studentkårs verksamhets-
plan (9 442 tkr) samt som stöd för studentidrotten (871 tkr). Studentkåren redovisar 
årligen, senast sista september, hur medlen har använts det senaste läsåret utifrån den av 
kårfullmäktige antagna verksamhetsplanen. Kostnaderna fördelas på verksamhets-
grenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och 
utbildning på forskarnivå (FUF) utifrån antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter och 
antal doktorander senaste hela verksamhetsår. 

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2018 avsätta totalt minst 2 193 tkr för 
finansiering av fakultetsföreningarna. 

4  Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 

4.1  Storleken på de gemensamma kostnaderna 

Följande förändringar i de universitetsgemensamma kostnaderna görs inför 2018. 
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4.1.1  Universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader 

Stöd för upphandlingsverksamheten: 810 tkr 

Ekonomiavdelningen har byggt upp och förstärkt inköps– och upphandlingssektionen. De 
nya riktlinjerna för arbete med upphandling har varit på remiss till områdesnämnderna 
efter det att en pilot genomförts inom det naturvetenskapliga området för att se hur de 
föreslagna riktlinjerna fungerar inom verksamheten. Upphandlingssektionen behöver för-
stärkas så att ett väl fungerande stöd kan ges till institutioner/enheter. 

Stöd för arkiv och registratur: 700 tkr 

Kraven på närvaro och kompetens inom registratorsfunktionen är stora och ökande sam-
tidigt som det ställs ökande krav på att utveckla den digitala dokumenthanteringen. För 
att möta dessa ökande krav behöver avdelningen förstärkas med ytterligare en med-
arbetare. 

Utbildningsledare vid Områdeskansliet för humanvetenskap: 930 tkr 

Områdeskansliet för humanvetenskap behöver förstärka bemanningen vad gäller utbild-
ningsledare med en heltidsanställning. Utbildningsledarnas roll som kanslistöd i beslu-
tande och beredande organ innebär, utöver att utreda frågor, ta fram beslutsunderlag och 
föredra ärenden, också att samordna beredningsarbetet och ge strategiskt stöd till ord-
föranden. Behovet av denna kvalificerade kompetens har ökat markant inom området. 

Rektorsråd för infrastrukturfrågor: 430 tkr (2018-2020) 

I och med det ökade ansvaret för universiteten gällande infrastruktur krävs ett över-
gripande engagemang i dessa frågor. Uppdrag som rektorsråd för infrastruktur under 
perioden 2018–2020 med en omfattning på 30 % av heltid beslutas. 

Konsult- och driftskostnader vid Internrevisionen: 500 tkr + 387 tkr 

Internrevisionen är underfinansierad och för att täcka konsultkostnader (500 tkr) och 
driftskostnader (387 tkr) krävs att medel tillskjuts.  
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Satsningar inom förvaltningen Belopp (tkr) 

Permanenta satsningar  
Stöd för upphandlingsverksamheten    810 
Stöd för arkiv och registratur    700 
Utbildningsledare    930 
Stöd för studentidrott           -871 
Internrevisionen, konsultkostnader    500 
Internrevisionen, driftskostnader    387 
  
Tidsbegränsade satsningar  
Rektorsråd för infrastrukturfrågor 1 290 
Totalt 3 746 
 

4.1.2  Stockholms universitetsbibliotek 

Minskade hyreskostnader för biblioteket: -1 000 tkr 

Biblioteket i Arrhenius har stängt (-600 tkr) liksom biblioteket i NOD-huset (-250 tkr). 
Även några magasin i Geobiblioteket är uppsagda och tömda (-150 tkr). 

4.1.3  Sammanställning av ekonomiska ramar för universitets-
gemensamma verksamheter 
 

Ekonomisk ram 2017 (tkr) 673 830 
Pris- och löneomräkning   12 398 
Förändringar     1 886 
Ekonomisk ram 2018 (tkr) 688 114 
Varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader 514 538 
Varav Stockholms universitetsbibliotek 173 576 
 

4.2  Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar 

De gemensamma kostnaderna ska fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå 
(FUF) innan de fördelas på områdesnämnderna. 

Fördelningen av förvaltningens och övriga gemensamma kostnader sker med 58 procent 
UGA och 42 procent FUF.  
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Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas utifrån av rektor särskilt fastställda 
fördelningsnycklar. 

4.3  Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna 

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna på respektive områdesnämnd sker sedan 
enligt olika fördelningsnycklar. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma 
kostnader fördelas på basis av personalkostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets 
kostnader fördelas enligt särskilda nycklar utifrån kostnader för respektive verksamhets-
områden inom biblioteket. 

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna 
enligt följande: 

 Områdesnämnden för 
humanvetenskap (tkr) 

Områdesnämnden för 
naturvetenskap (tkr) 

UGA 329 707  (288 549 2017)   57 438  (59 777 2017) 
FUF 145 282  (170 553 2017) 155 687  (154 951 2017) 
Totalt 474 989  (459 102 2017) 213 125  (214 728 2017) 
 

5  Uttaxering av medel för kommunersättning i verksamhetsförlagd 
utbildning 

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med 
att lärarutbildningsstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska 
uttaxeras från områdesnämnderna efter antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom 
utbildningsområde verksamhetsförlagd utbildning. 

6  Internhyra 

2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet och universitetsstyrelsen fastställer 
genom sitt budgetbeslut nivån på enhetshyran för det kommande året. För 2018 är 
internhyran beräknad till 3 659 kr per kvadratmeter LOA:Vb (3 503 kr 2017). 

7  Universitetsstyrelsens beslut 

Universitetsstyrelsen beslutar 

att  fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna enligt sammanställ-
ningen i avsnitt 3.1 ovan, 

att  anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medels-
fördelning som framgått ovan, 
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att  områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de 
universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabellen i avsnitt 4.3, 

att  en uttaxering om 20 544 tkr får göras för kommunersättning i anslutning 
till VFU, 

att  uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat 
områdesnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut samt 

att  fastställa internhyran per kvadratmeter LOA:Vb till 3 659 kr för 2018.  
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