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Riktlinjer för fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2013 

1  Inledning 

Universitetsstyrelsen ska varje år fatta beslut om fördelningen av de anslag för utbild-
ning och forskning som statsmakterna tilldelar universitetet. Huvudsyftet med förelig-
gande dokument är att ge ett underlag för detta beslut.  

Den 1 januari 2012 trädde universitetets nya organisation, med två områdesnämnder för 
naturvetenskap respektive humaniora, juridik och samhällsvetenskap, i kraft. En viktig 
systemförändring i budgetbeslutet för 2013 är därför att universitetsstyrelsen nu fördelar 
medel till de två områdesnämnderna. Dessa har sedan att i sin tur besluta om hur medlen 
ska fördelas vidare i organisationen.   

När det gäller universitetets medelstilldelning har det skett en rad förändringar i univer-
sitetets takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå jämfört med före-
gående år. För anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå är dock föränd-
ringarna små 2013. Regeringen har emellertid lagt fram en ny forsknings- och innova-
tionsproposition som från 2014 kommer betyda omfattande tillskott till lärosätena, för 
Stockholms universitets del ca 50 500 tkr i ökat anslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå. Universitetsstyrelsen avser att, i ljuset av denna kommande tilldelning och 
mot bakgrund av de betydande sparade kapital som universitetet har, besluta om en 
underbalansering av budgeten 2013, motsvarande det belopp som lärosätet kommer få i 
ökat anslag för forskning och utbildning på forskarnivå från 2014. Redan från 2013 
kommer alltså områdesnämnderna att tilldelas en förstärkning på 50 500 tkr.  

Ytterligare en noterbar förändring är att Stockholm Resilience Centre (SRC) från 
budgetåret 2013 förs till områdesnämnden för naturvetenskap och därför inte längre 
särredovisas i detta fördelningsbeslut. 

Budgetdokumentet är disponerat enligt följande: 

 I avsnitt 2 redovisas systemet för medelsfördelning och universitetsstyrelsens 
beslutsområde. 
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 I avsnitt 3, 4 och 5 redovisas de konkreta förändringar som är aktuella inför 2013: i 
avsnitt 3 behandlas anslagsmedlens fördelning på områdesnämnderna, i avsnitt 4 
storleken på och fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna och i 
avsnitt 5 de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildning och lokalkostnader. 
 

2  Styrelsens beslutsområde 

2.1 Fördelning av anslagsmedel 

Anslagsmedlen är universitetets viktigaste intäktskälla. De fördelas av universitetssty-
relsen i detta beslut. I och med att den nya organisationen med områdesnämnder trätt i 
kraft 2012 fördelas anslagsmedlen i detta budgetbeslut från styrelsen till områdesnämn-
derna, som i sin tur fördelar medlen vidare.  

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verk-
samhetsgrenar. Det finns således ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (UGA) och ett för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Anslaget för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det s k takbeloppet, kan universitetsstyrel-
sen fördela mellan områdesnämnderna på det sätt man finner lämpligt. Anslaget för 
forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som internt kan 
fördelas efter universitetets egna önskemål.  

På utbildningssidan disponerar universitetet ett antal mindre anslagsposter utöver tak-
beloppet vilka kallas för särskilda åtaganden. Dessa medel, som ligger inom ett särskilt 
anslag, är normalt specialdestinerade till särskilda verksamheter.  

Universitetsstyrelsen hanterar endast fördelningen av anslagsmedel. Den relativt stora 
del av institutionernas intäkter som tilldelas av externa aktörer (forskningsråd, stiftelser, 
företag, organisationer m m) fördelas direkt till institutionerna utan särskilt fördelnings-
beslut. Universitetets ränteintäkter hanteras centralt och används till att långsiktigt täcka 
universitetets räntekostnader. 

2.2  Fastställande av ram för gemensamma kostnader 

Universitetsstyrelsen fastställer också ramarna för universitetets gemensamma kostna-
der. Dessa består av tre delar:  

 Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter, dvs kostnader för Stockholms 
universitetsbibliotek (SUB), Universitetspedagogiskt centrum (UPC) och Forsk-
ningsservice. 
 

  Förvaltning, som avser kostnaderna för universitetsförvaltningens verksamhet. 
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 Övriga gemensamma kostnader. Det rör sig t ex om kostnader för styrelseersätt-
ningar, kopieringsersättning till BONUS, avgifter till nationella LADOK-konsortiet 
m m. Den i särklass största posten under denna punkt är kostnader för universitetets 
allmänna lokaler (ex Aula Magna). 
  

Storleken på den ekonomiska ramen för verksamheterna under nämnden för fakultets-
gemensamma verksamheter fastställs på basis av ett särskilt budgetförslag från nämn-
den.  

Vidare fastställer universitetsstyrelsen hur stor del av samtliga gemensamma kostnader 
som ska hänföras till respektive verksamhetsgren. Här handlar det om att bedöma i 
vilken utsträckning den service som ges av universitetsförvaltning, bibliotek m m riktar 
sig till utbildning respektive forskning samt att fördela kostnaderna på verksamhets-
grenarna i enlighet med den bedömningen. 

Slutligen fastställer styrelsen hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som 
respektive områdesnämnd ska betala. Till grund för den fördelningen ligger normalt 
flera olika baser, t ex storleken på personalkostnader per områdesnämnd.  

2.3  Särskilda uttaxeringar 

Universitetsstyrelsen har också till uppgift att fastställa:  

 Storleken på det s k hyrespålägget. De medel som genereras av hyrespålägget (ett 
särskilt påslag på internhyrorna) används främst för att täcka kostnaderna för tomma 
lokaler. 
 

 Storleken på det belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till 
kommunerna i Stockholmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning (den s k 
VFU-ersättningen). 
 

3 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna 
 

3.1 Förändringar inför 2013 
 
3.1.1 Förändringar enligt budgetpropositionen samt forsknings- och 

innovationspropositionen 

Pris- och löneomräkning 

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen som inför 2013 är  
0,57 procent.  
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Takbeloppet uppgår 2013 till drygt 1 544 800 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det 
är en ökning från 2012 med omkring 8 400 tkr. I denna totalsumma finns ett antal föränd-
ringar jämfört med föregående år: 

 89 471 tkr ökning till följd av höjda ersättningsbelopp inom humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap 

 3 594 tkr ökning till följd av omfördelningar inom landets lärar- och förskollärar-
utbildningar 

 46 785 tkr minskning till följd av indragning med anledning av inaktiva studenter 

 22 516 tkr minskning till följd av införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter 

 13 578 tkr minskning för att finansiera utbyggnaden av landets vård- och 
ingenjörsutbildningar 

 8 100 tkr minskning då takbelopp för lärarutbildning inom bild, slöjd och dans förs 
till fackhögskolorna 

 2 427 tkr minskning till följd av att minskade avhopp och bättre genomströmning i 
lärar-/förskollärarutbildningarna anses leda till minskade kostnader. 

Fördelning: De höjda ersättningsbeloppen inom humaniora, juridik och samhällsveten-
skap fördelas i första hand till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap, genom att ersättningen per helårsstudent inom de berörda utbildningarna 
räknas upp. Den ökning respektive minskning som avser lärar- och förskollärarutbild-
ningarna fördelas enligt förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna till 
områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Indragningen till följd 
av inaktiva studenter fördelas på områdesnämnderna i relation till hur många av de 
inaktiva studenterna som fanns inom området 2011. Övriga förändringar fördelas 
proportionerligt på områdesnämnderna i relation till deras andel av universitetets totala 
takbelopp. 

Till ovanstående kommer tre förändringar när det gäller särskilda åtaganden: 

 7 283 tkr ökning till följd av regeringens nya system med kvalitetsbaserad 
resursfördelning baserat på utfallet i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. Denna 
ökning fördelas ut på områdesnämnderna i relation till deras andel av universitetets 
totala takbelopp.  
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 2 500 tkr ökning med anledning av regeringens satsning på att utveckla ämneslärar-
examen inom minoritetsspråken finska och meänkieli. Denna ökning fördelas till 
områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. 

 1 000 tkr minskning med anledning av att verksamheter som avser lexikaliskt arbete 
inom tolkområdet flyttats från universitetet till Institutet för språk och folkminnen. 
Denna minskning förs till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

 Universitetet får ett tillfälligt tillskott 2013 om 10 000 tkr för delfinansiering av en 
fond för internationella ekonomiska studier. Medlen förs till områdesnämnden för 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap. 

 Regeringens omfördelningssystem för forskningsmedel, där antalet citeringar i 
vetenskapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används som krite-
rier, innebär för 2013 att universitetet får en sänkning av basanslaget med 445 tkr. 
Denna sänkning fördelas på områdesnämnderna i proportion till det totala anslaget 
för forskning och utbildning på forskarnivå. 

 Universitetet erhöll redan 2011 en förstärkning av anslaget på 19 330 tkr. Dessa 
öronmärktes åren 2011-2012 för internationaliseringssatsningar. Från 2013 ingår 
de i områdesnämndernas basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå. 
Denna förstärkning fördelas på områdesnämnderna i proportion till det totala 
anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. 

 Genom forsknings- och innovationspropositionen kommer universitetets basanslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå att höjas med ca 50 500 tkr från 2014. I 
ljuset av det och mot bakgrund av att universitetet har ett betydande ackumulerat 
myndighetskapital beslutar styrelsen att lägga ut motsvarande höjning av bas-
anslagen på områdesnämnderna redan 2013. Det innebär sålunda att budgeten 
underbalanseras med 50 500 tkr för 2013. 

3.1.2 Särskilda medelsbehov och interna omfördelningar 

Rektors strategiska satsningar 

Universitetsstyrelsen har beslutat att medge att rektor löpande under året kan fördela 
medel för strategiska satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovi-
sas för styrelsen och täckas upp i efterhand. De beslut som rektor fattat och som inte 
tidigare redovisats för styrelsen omfattar 11 200 tkr. Det rör sig om stöd till Stockholms 
barnrättscentrum (2 000 tkr för 2012), stöd till Institutet för Turkietstudier (1 000 tkr för 
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2012), stöd till forskningsprogrammet SWECIA (totalt 3 200 tkr för 2012-2015) samt 
medel för jämställdhetsinsatser vid IIES (totalt 5 000 tkr för 2013-2017). 

Övriga tillskott 
 
Nya permanenta tillskott 
 
Institutet för Solfysik kommer att överföras från Vetenskapsrådet till Stockholms uni-
versitet under 2013. Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller ett permanent till-
skott om 3 000 tkr för verksamheten.  
 
Nya tidsbegränsade tillskott 

Under 2012 har rektor, som strategisk satsning, avsatt medel för verksamhet vid nyin-
rättade Stockholms barnrättscentrum och Institutet för Turkietstudier. Områdesnämnden 
för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller ytterligare 2 000 tkr per år under 
2013-2014 för Stockholms barnrättscentrum samt 2 200 tkr per år under 2013-2017 för 
Institutet för Turkietstudier.  

7 173 tkr avsätts som ett engångsbelopp för att täcka kostnader för flytt av institutioner 
från Campus Konradsberg. Medlen avser redan upparbetade kostnader som har uppstått 
i samband med att institutioner anmodats att flytta från Konradsberg till Frescati eller 
inom Frescati som ett resultat av omlokaliseringen av lärarutbildningen. Kostnaderna 
täcks årligen allteftersom de uppstår. 

24 715 tkr avsätts som ett engångsbelopp för att täcka kostnaderna för de tomma lokaler 
som avvecklas vid Campus Konradsberg.  

Enheten för utbildningstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet erhåller 3 263 tkr 
ytterligare ett år. 

De satsningar och tillskott som redovisas ovan finansieras i vissa fall genom en pro-
portionell minskning av de ekonomiska ramarna för områdesnämnderna, i andra fall 
används särskilda baser för omfördelningen.  

Övriga omfördelningar 

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera 
lärarutbildningarna faller på de s k samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. 
Områdesnämnderna tillförs medel för att: 
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 förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid 
samordningsinstitutionerna (6 156 tkr) 
 

 förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samord-
ningsinstitutionerna (12 834 tkr). 

 
De belopp som inför 2013 ska avsättas för utbildningsvetenskaplig forskning är 
följande: 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 63 595 tkr 
Områdesnämnden för naturvetenskap        8 671 tkr 
 
3.1.3 Studentkåren 

Kårobligatoriets avskaffande 2010 förändrade förutsättningarna för finansieringen av 
kårverksamheten, eftersom en betydande del av kårens medlemsintäkter föll bort. Uni-
versitetsstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för stöd av kårverksamheten. 
Det nu gällande avtalet med studentkåren löper ut vid halvårsskiftet 2013. Studentkåren 
har meddelat att inför kommande avtalsperiod ser de behov av förstärkt finansiering av 
studentmedverkan med anledning av det växande antalet studenter, med totalt 600 tkr 
per år. En sådan förstärkning är medräknad i beloppen nedan. Inför 2013 ska därför 
följande belopp avsättas:  

 5 589 tkr för finansiering av studentmedverkan 
    865 tkr för finansiering av studiesocial verksamhet 
 1 830 tkr för finansiering av kårtidningen Gaudeamus 

 
Dessa satsningar finansieras genom en minskning av områdesnämndernas ekonomiska 
ramar i proportion till antalet helårsstudenter inom respektive område (gäller för den del 
– 8 035 tkr – som avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå) och i proportion 
till antalet doktorander per områdesnämnd (gäller för den del – 249 tkr – som avser 
utbildning på forskarnivå). 

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2013 avsätta totalt minst 2 032 tkr för 
finansiering av fakultetsföreningarna.  

3.2  Sammanfattning 

De angivna förändringar och nytillskott i områdesnämndernas ramar som redovisats 
ovan sammanfattas i följande tabell. Det är summan i den sista kolumnen som utgör 
ekonomisk ram för nämnderna för budgetåret 2013. 
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Universitetsstyrelsen beslutar 

att  fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna enligt sammanställningen i 
tabellen ovan samt 

att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördel-
ningen som framgår ovan. 

4 Ekonomiska ramar för gemensamma kostnader 

Universitetets gemensamma kostnader består, som framgår i avsnitt 2.2 ovan, av tre 
huvudposter:  

 Verksamheter inom nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter (Univer-
sitetsbiblioteket, Universitetspedagogiskt centrum och Forskningsservice) 

 Förvaltning 
 Övriga gemensamma kostnader 

 
Till detta kommer gemensamma kostnader på fakultetsnivå och institutionsnivå. Styrel-
sens uppdrag begränsar sig dock till: 

 att fastställa storleken på de gemensamma kostnaderna enligt punkterna ovan 

 att avgöra hur stor del av dessa kostnader som bör hänföras till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå 

 att fastställa hur stor del av de gemensamma kostnaderna som respektive områdes-
nämnd ska stå för.  

Nämnd Ekonomisk Förändringar Övriga för- Summa 2013
ram 2012 enligt budget- ändringar

propositionen

Områdesnämnden för humaniora, 1 787 026 64 602 73 737 1 925 365
juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap 1 087 722 -3 571 3 609 1 087 760

Övriga mottagare 138 987 -25 779 -26 846 86 362

Summa 3 013 735 35 252 50 500 3 099 487
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4.1  Steg ett: fastställande av storleken på de gemensamma kostnaderna 

De förändringar som sker i nämndens för fakultetsgemensamma verksamheter uttaxe-
ring av medel redovisas i nämndens budgetförslag. Följande andra förändringar i de 
gemensamma kostnaderna är aktuella inför 2013. 

Permanenta förändringar: 

 Förstärkt administration kring internationella samarbeten: 2 800 tkr.  

 Höjda avgifter för studiedokumentationssystemet Ladok och antagningssystemet 
NyA: 2 512 tkr.  

 Förstärkt administrativt stöd till områdesnämnden för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap: 2 000 tkr.  

 Driftskostnader för Spökslottet m m: 2 000 tkr.  

 Alumnkoordinering m m: 1 900 tkr.  

 Förstärkt examenshandläggning: 700 tkr.  

 Förstärkt antagningshandläggning: 700 tkr.  

 Överföring av VFU-sekreteraruppdrag: 650 tkr.  

 Förstärkning av Internrevisionen: 600 tkr.  

 Minskning av kostnader för allmänna lokaler vid Campus Konradsberg: -6 990 tkr. 

Temporära tillskott 2013: 

 Engångsavgift för antagningssystemet NyA (Gy11) 2013: 2 124 tkr.  

 Ladokutveckling inför Ladok 3: 2 100 tkr/år mellan åren 2013-2016. 

 Bostadsservice till studenter och gästforskare: 1 700 tkr/år under 2013-2014. 
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Detta ger följande totalramar:  

Ekonomisk ram gemensamma kostnader 2012 552 332 tkr 
Pris- och löneomräkning inför 2013     3 149 tkr 
Övriga förändringar inför 2013   28 916 tkr 
Total ekonomisk ram gemensamma kostnader 2013 584 397 tkr 
   varav för nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 181 886 tkr 
   varav för förvaltning och övriga gemensamma kostnader 402 511 tkr 

4.2  Steg två: fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksam-
hetsgrenar 

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

Kostnader för verksamheterna under nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 
fördelas totalt med 35 procent till UGA och 65 procent till FUF. Förvaltning och övriga 
gemensamma kostnader fördelas med 60 procent till UGA och 40 procent till FUF.  

4.3  Steg tre: fördelning av gemensamma kostnader på områdes-
nämnderna  

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna sker enligt en rad olika nycklar. Kostna-
derna under nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter fördelas enligt särskilda 
nycklar framtagna av nämnden, medan kostnaderna för förvaltning och övrigt fördelas 
på basis av personalkostnadernas storlek.  

Universitetsstyrelsen beslutar  

att  områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de gemen-
samma kostnaderna enligt följande:   

 

 

 

 

 
 

Nämnd UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humaniora, 249 236 155 996 405 232
juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap 56 457 122 708 179 165

Totalt 305 693 278 704 584 397



  11 (12) 
 
 

 

5 Särskilda uttaxeringar 

5.1  Uttaxering av medel för kommunersättningar i verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU)  

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med att 
lärarutbildningsstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning ska uttaxeras från de 
områdesnämnder som avräknar undervisningsprislapp.  
 
5.2  Hyrespålägg 

Universitetets hyrespålägg består av flera delar. Största delen av den intäkt som påslaget 
genererar ska täcka kostnader för tomma lokaler. Men pålägget ska också täcka andra 
typer av lokalrelaterade kostnader, t ex för mindre ombyggnadsinsatser till följd av krav 
från andra myndigheter.  

Universitetsstyrelsen beslutar 

att  en uttaxering om maximalt 18 000 tkr ska göras för kommunersättningar i anslut-
ning till VFU och att detta maxbelopp ska reduceras med eventuella kvarvarande 
balanserade medel för ändamålet från tidigare år samt  

att  hyrespålägget för 2013 ska beräknas enligt underlaget i bilaga 1.  

6 Kompletterande beslut 

För bland annat områdesnämndernas fortsatta budgetarbete krävs att föreliggande beslut 
kompletteras med anvisningar av mer teknisk karaktär. 

Universitetsstyrelsen beslutar 

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



                                                                                                                                                             Bilaga 1 
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Fastställande av belopp för hyrespålägg 2013 

Följande kostnader ska täckas av hyrespålägget för 2013: 

2 000 tkr Kostnader för centralt finansierade åtgärder till följd av krav från bl a 
brandmyndigheter samt för smärre ombyggnadsinsatser och motsvarande 
åtgärder som fordras för ett rationellt utnyttjande av universitetets sam-
lade lokalbestånd.  

12 458 tkr Externa hyreskostnader för lokaler som står tomma på grund av att tidi-
gare hyresgäst sagt upp lokalerna. Beloppet avser budgetåret 2012. 

8 300 tkr  Kostnader för fastighetsdrift.  

Detta ger ett totalt hyrespålägg för 2013 om 22 758 tkr. 

 


