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1 Inledning 
 
Universitetsstyrelsen ska varje år i oktober fatta beslut om fördelningen 
av de anslag för grundutbildning samt för forskning och forskarutbild-
ning som statsmakterna tilldelar universitetet. Huvudsyftet med förelig-
gande dokument är att ge ett underlag för detta beslut. 
 
Dokumentet är emellertid avsett att också ge en överblick över universi-
tetets ekonomi. Situationen inför 2006 sätts in i ett längre perspektiv 
genom tillbakablickar och genom prognoser för kommande år. Här redo-
visas alla typer av intäkter, både anslagsintäkter som universitetsstyrelsen 
fördelar och intäkter som tilldelas institutionerna efter beslut av externa 
aktörer. Här redovisas också kostnader och ekonomiskt resultat.  

 
I fortsättningen behandlas först universitetets intäkter i ett tillbaka-
blickande perspektiv (avsnitt 2 nedan). Därefter följer ett avsnitt med en 
bedömning av den ekonomiska situationen 2006 och en långtidsprognos 
för utvecklingen de närmaste åren (avsnitt 3). Universitetsstyrelsens 
beslut om riktlinjer inför budgetåret 2006 återfinns i avsnitt 4. För att det 
tydligt ska framgå vad som är styrelsebeslut och vad som är bakgrunds-
beskrivningar och information avslutas varje avsnitt med en beslutsfor-
mulering där detta är aktuellt.  
 
För bl a fakultetsnämndernas fortsatta budgetarbete krävs att förelig-
gande beslut kompletteras med anvisningar av mer teknisk karaktär.  
 
Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bl a fakul-

tetsnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut. 
 
2 Tillbakablick 
 
2.1 Olika slag av intäkter  
 
Universitetets institutioner hanterar flera typer av intäkter. För de flesta 
institutioner är de anslagsmedel som tilldelas institutionerna efter beslut 
av i tur och ordning statsmakterna, universitetsstyrelsen och fakultets-
nämnderna den viktigaste intäkten. Statsmakterna tilldelar universitetet 
ett grundutbildningsanslag och ett anslag för forskning och forskarutbild-
ning. De interna fördelningsbesluten är uppdelade på samma sätt.  
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De medel som tilldelas universitetet vid sidan av dessa anslagsmedel 
brukar betecknas som externa medel. De tilldelas normalt institutionerna 
direkt efter beslut av den externa finansiären. Viktigast bland de externa 
finansiärerna är Vetenskapsrådet. Även de externa medlen är till övervä-
gande del statliga medel. 
 
2.2 Anslag för grundutbildning 
 
Statsmakternas tilldelning av medel för grundutbildning sedan 1997 
framgår av nedanstående sammanställning. 
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Grundutbildningsanslaget sedan 1997 i löpande priser (tkr) 
 
Som framgår av diagrammet har anslaget ökat och ökningen kvarstår 
även efter en omräkning till fasta priser. Det finns tre huvudanledningar 
till detta. För det första har vissa förändringar av teknisk karaktär inträf-
fat. Så har universitetet tagit över vissa utbildningar som tidigare drivits 
på uppdrag och driver dem nu i egen regi. För det andra har universitetet 
under perioden tilldelats sammanlagt ungefär 40 miljoner kronor för 
kvalitetshöjning av grundutbildningen. För det tredje har anslaget ökat på 
grund av att universitetet tilldelats medel för nya studieplatser under 
perioden. Den största ökningen är här tillskottet om 98,7 miljoner kronor 
för nya platser inför budgetåret 2006. 
 
De nya studieplatserna är den viktigaste orsaken till anslagsökningen 
under perioden. Mellan 1997 och 2003 tilldelades universitetet mer än 
2 000 helårsstudieplatser. Den kraftiga ökningen av anslagsnivån inför 
2006 innebär en ökning med ytterligare ungefär 1 500 helårsstudieplat-
ser. 
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2.3 Anslag för forskning och forskarutbildning 
 
Universitetet tilldelas ett anslag för forskning och forskarutbildning. 
Anslaget är indelat i fyra anslagsposter med specificerade belopp, ett 
belopp för det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, ett 
belopp för det naturvetenskapliga vetenskapsområdet, ett belopp för det 
Internationella meteorologiska institutet samt ett belopp för lokalhyror  
m m. Det är tillåtet att genom lokala beslut inom universitetet avvika från 
beloppen med tre procent. 
 
Statsmakternas tilldelning av medel för forskning och forskarutbildning 
under de senaste tio åren framgår av nedanstående sammanställning. 
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Anslag för forskning och forskarutbildning sedan 1997 i löpande priser (tkr) 
 
Om man bortser från anslagstekniska förändringar (den stora ökningen 
mellan 2002 och 2003 är effekten av sådana förändringar) och räknar om 
anslaget till fasta priser kvarstår en mindre ökning. Denna beror på att 
statsmakterna under perioden på olika sätt ökat resurserna för studiestö-
det i forskarutbildningen, tilldelat medel för det nya AlbaNova universi-
tetscentrum och inrättat två forskarskolor. Tilldelningen av medel för 
forskarskolor - sammanlagt närmare 30 miljoner kronor - är den enskilt 
största förändringen vid sidan av de anslagstekniska förändringarna. Till-
delade medel för basverksamheten för forskning och forskarutbildning 
sett över perioden som helhet har emellertid ökat bara obetydligt. 
 
2.4 Den bristande kompensationen för ökade löner 
 
Redovisningen av utvecklingen av anslaget för grundutbildning samt för 
forskning och forskarutbildning de senaste åren måste kompletteras med 
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en redovisning av effekterna av den bristande kompensationen för ökade 
löner för att bli rättvisande. I nedanstående tabell anges den procentuella 
uppräkning av anslagsbeloppen som statsmakterna tilldelat universitetet 
för ökade priser, hyror och löner. Uppräkningen har varit i genomsnitt 
ungefär två procent per år. Dessutom anges den verkliga löneökningen i 
procent efter lokala förhandlingar.  
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prisomräkning i 2,8 2,14 2,12 0,93 1,93 3,01 2,46 2,88 1,01 2,1
procent

Genomsnittlig i.u. 2,0 5,1 3,5 3,9 4,5 4,8 3,9 0,5 * 5,4 *
löneökning i
procent

* Prognostiserade värden  
 
Skillnaden mellan verkliga löneökningar och tilldelade medel för löne-
ökningar måste kompenseras med besparingar inom institutionerna. 
Olika tänkbara scenarier när det gäller omfattningen och effekterna av 
besparingarna har under året i andra sammanhang redovisats för univer-
sitetsstyrelsen.  
 
Den bristande kompensationen för ökade löner leder till en successiv 
urholkning av värdet av anslagen. Särskilda tillskott till utpekade områ-
den förbättrar inte situationen. Urholkningen av anslagen är den vikti-
gaste anledningen till den medelsbrist som råder vid institutioner och 
enheter och som accentuerats från år till år. 
 
2.5 Externa medel 
 
Det finns två typer av externa medel som är av intresse i detta samman-
hang. En typ är uppdragsintäkterna. De tilldelas universitetets institutio-
ner för särskilda uppdrag. Det kan gälla utbildning för en privat finansiär 
eller forskning på uppdrag av en statlig myndighet eller ett privat företag.  
 
Den största delen av de externa medlen - omkring tre fjärdedelar - utgörs 
emellertid av bidrag. Både statliga och privata finansiärer tilldelar insti-
tutionerna bidrag till grundutbildning och forskning. I den här gruppen 
återfinns alla medel som tilldelas institutionerna av Vetenskapsrådet för 
forskningsprojekt. 
  
Universitetets intäkter från uppdrag och bidrag sedan 1997 framgår av 
nedanstående sammanställning. Fram till 2003 är utvecklingen tillfreds-
ställande; intäkterna ökade med i storleksordningen tre till sex procent 
per år. Inför 2004 sker emellertid ett trendbrott. Ökningen ersätts av en 
minskning även i löpande priser. 
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Externa medel sedan 1997 i löpande priser (tkr) 
 
3 Prognoser 
 
3.1 Situationen 2006 
 
Mycket av det som påverkar den ekonomiska situationen vid institutioner 
och enheter under det kommande året är nu känt eller kan prognostiseras. 
Det är alltså möjligt att nu få en föreställning om den ekonomiska situa-
tionen för en institution eller enhet vid universitetet under 2006. Bland de 
faktorer som då är särskilt betydelsefulla är innehållet i budgetproposi-
tionen, utvecklingen av löneavgifterna och kostnaderna för universitetets 
gemensamma verksamhet.  
 
Hur påverkas universitetets ekonomi av innehållet i budgetpropositionen? 
 
Universitetets anslag för grundutbildning är prestationsbaserat, vilket 
innebär att det är beroende av hur många helårsstudenter som tas emot 
och hur många poäng studenterna klarar. Om värdet av alla prestationer 
inte når upp till det maximala belopp universitetet kan erhålla - takbelop-
pet - tilldelas universitetet inte fullt grundutbildningsanslag.  
 
Värdet av prestationerna inom universitetet har under en följd av år varit 
avsevärt högre än takbeloppet och situationen är densamma vid många 
andra universitet och högskolor. Statsmakterna önskar att prestationerna 
utöver takbeloppet ska finnas kvar, detta för att antalet studerande som 
kan beredas plats i högre utbildning inte ska minska. För budgetåret 2006 
har takbeloppen höjts för högskolor med prestationer utöver takbeloppet. 
För universitetets del uppgår höjningen till 98 700 tkr. 
 
En stor del av ökningen har tilldelats för att täcka kostnaderna för verk-
samhet som redan bedrivs och förhindra att den nuvarande verksamheten 
minskas. Denna del av tillskottet motsvarar i huvudsak kostnader som 
institutionerna redan har. I många fall kommer alltså det ekonomiska till-
skottet att göra det möjligt för institutioner och enheter att förbättra sitt 



 
STOCKHOLMS UNIVERSITET  BESLUT           6 
 
    2005-10-28            Dnr SU 113-1269-05 
 

ekonomiska resultat. Underskott som beror på att kostnaderna för den 
bedrivna verksamheten inte motsvaras av intäkter kan i dessa fall undvi-
kas genom att intäkterna ökar utan att verksamhetens omfattning och 
därmed kostnader behöver öka. 
 
Grundutbildningsanslaget har utöver detta förstärkts med knappt  
10 miljoner kronor som en höjning av ersättningsbeloppen.  

 
När det gäller forskning och forskarutbildning innehåller budgetproposi-
tionen två nyheter. För det första sker - som ett led i en treårig förstärk-
ning av fakultetsanslagen i enlighet med den forskningspolitiska propo-
sitionen - en ökning av anslagen för forskning och forskarutbildning. 
Samtidigt utsätts fakultetsanslagen för den generella besparing som drab-
bar all statlig verksamhet (utom grundutbildningsanslagen). Nettoresul-
tatet blir en minskning av tillgängliga medel för forskning och forskarut-
bildning med ungefär 2 miljoner kronor om vi bortser från prisomräk-
ningen.  

 
Vad händer med löneavgifterna?  
 
Under 2005 gäller internt vid universitetet, att de direkta lönekostnaderna 
belastas med ett lönekostnadspålägg om 52,973 procent. Detta pålägg 
används praktiskt taget helt och hållet för lagstadgade eller avtalade 
löneanknutna kostnader och betalas in av universitetet till statsmakterna 
eller till statliga myndigheter. Förändringar av det interna pålägget är 
alltså i hög grad en spegling av generella förändringar av arbetsgivar-
avgifterna.  
 
Reformeringen av pensionssystemet har under senare år inneburit ökade 
kostnader för universitetet. Dessutom är rutinerna för beräkningen av 
pensionsavgifterna ännu osäkra vilket innebär att universitetet drabbats 
av sent aviserade höjningar eller fördröjda besked om vad som ska gälla. 
Från och med 2006 tillkommer kostnader för delpensionsreformen vilken 
hittills kunnat finansierats med medel från trygghetsstiftelsen.  
 
I normala fall informeras institutioner och enheter om kommande års 
interna lönekostnadspålägg i december. Detta kommer att ske också i år 
men redan nu står det klart att det interna lönekostnadspålägget måste 
höjas. För denna höjning tilldelas universitetet ingen kompensation. 
 
Det är uppenbart att den ökning av lagstadgade eller avtalade löne-
anknutna kostnader som skett de senaste åren inneburit påfrestningar på 
institutionernas ekonomi. Höjningen av lönekostnadspålägget måste 
också kompenseras med minskade kostnader och får i det avseendet 
samma konsekvenser som ökade löner utan tillräcklig kompensation. 
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Vad händer med institutionernas kostnader för den fakultetsgemen-
samma verksamheten och för täckningsbidraget? 
 
Varje institution bidrar till kostnaderna för den gemensamt finansierade 
verksamheten. Omfattningen av denna verksamhet är alltså betydelsefull 
för institutionens ekonomi. De här frågorna behandlas mer i detalj nedan. 
Redan här kan konstateras, att förslagen nedan innebär att bidraget till 
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter minskar med ungefär 
9 miljoner kronor, kostnaderna för täckningsbidraget minskar med 
ungefär 1 miljon och hyrespålägget ökar med 6 miljoner kronor om man 
bortser från prisomräkningen.  
 
3.2 Långtidsprognos 
 
3.2.1 Prognos för intäkter 
 
Anslaget för grundutbildning 
 
Universitetet tilldelades medel för nya utbildningsplatser varje år under 
perioden 1997-2003. Under åren 2004-2005 uteblev ökningen trots att 
efterfrågan på utbildning från de studerande var oförändrat hög. I den 
prognos för utvecklingen av grundutbildningsanslaget som presenterades 
för universitetsstyrelsen i oktober 2004 gjordes bedömningen, att medel 
för nya utbildningsplatser skulle utebli de närmaste åren. Denna prognos 
visade sig vara felaktig; inför 2006 tilldelas universitetet utöver prisom-
räkningen 107 535 tkr som en permanent förstärkning inom grundutbild-
ningsanslaget, där den helt dominerande delen skulle användas för nya 
utbildningsplatser. 
 
Anslaget för forskning och forskarutbildning 

 
Statsmakterna presenterade våren 2005 en forskningspolitisk proposition 
för perioden fram till och med 2008. Den innehöll ekonomiska förstärk-
ningar om sammanlagt 2,3 miljarder kronor. 
 
Huvuddelen av förstärkningarna tilldelades forskningsråden och kan i ett 
senare skede komma universitetet till del som externa medel. Propositio-
nen innehöll emellertid också direkta förstärkningar till universitet och 
högskolor. För universitetets del var förstärkningen 34 miljoner kronor. 
Huvuddelen kommer att tilldelas inför 2008. 

 
För forskning och forskarutbildning gäller alltså, att universitetet kan 
räkna med en reell förstärkning utöver den årliga prisomräkningen. Lik-
som när det gäller grundutbildningen kan universitetet genom egna 
åtgärder förbättra prognosen ytterligare. Det gäller att finna nya vägar 
som kan medföra omfördelning av forskningsmedel till universitetets 
fördel.  
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De externa medlen   
 
Inför budgetåret 2004 minskade de externa medlen för första gången på 
lång tid. Det är en viktig fråga om detta är inledningen till en stagnations-
period eller om minskningen är tillfällig. Följande sammanställning kan 
ge viss ledning. Den ska jämföras med diagrammet i avsnitt 2.5.  
 

2002 2003 2004 2005
prognos

Uppdrag i tkr 199 195 178 156

Bidrag i tkr 565 610 602 624

Summa 764 805 780 780  
 
Uppgifterna för 2005 är en prognos som bygger på utfallet under det första halvåret. 
 
Uppdragsintäkterna har minskat varje år under perioden. Anledningen 
kan vara att den allmänna åtstramningen i den offentliga verksamheten 
minskat tillgången på medel för utbildnings- och forskningsuppdrag. 
Detta skulle i så fall betyda att uppdragsintäkternas nedgång blir 
bestående. 

 
Å andra sidan förefaller den obetydliga nedgång i bidragsintäkterna som 
inträffade inför 2004 vara en tillfällighet; prognosen för 2005 visar att 
bidragsintäkterna är högre än någonsin tidigare. Tillskotten till de externa 
forskningsfinansiärerna i den senaste forskningspolitiska propositionen 
kommer att medföra en ytterligare ökning av bidragsintäkterna, förutsatt 
att universitetet behåller sin andel. Eftersom bidragsintäkterna är helt 
dominerande kan en ökning där uppväga förhållandevis kraftiga minsk-
ningar av uppdragsintäkterna. Totalt sett kommer alltså sannolikt de 
externa medlen att öka en del under kommande år.  
 
Det bör vara möjligt att öka tillgången till externa medel utöver denna 
prognos. Frågan har diskuterats under senare år och olika typer av för-
slag har framförts. Den särskilda organisation för forskningsservice som 
nyligen inrättats vid universitetet är ett exempel på vad som gjorts. 
Arbetet kan föras vidare och innefatta aktiviteter riktade mot andra 
externa bidragsgivare.  
 
I det här sammanhanget bör frågan om medfinansiering nämnas. Det är 
inte ovanligt att externa bidragsgivare kräver att universitetet satsar 
betydande belopp av egna medel för att få del av de medel den externa 
bidragsgivaren delar ut. För närvarande är den fördelning av medel till 
starka forskningsmiljöer som Vetenskapsrådet, VINNOVA, Formas och 
FAS genomför aktuell. Det är fråga om stora belopp. De medel som 
fördelas till starka forskningsmiljöer uppgår till 70 miljoner kronor per 
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miljö. Om universitetet skulle tilldelas sådana medel innebär det att 
universitetet av egna medel måste satsa 140 miljoner kronor. 
 
Systemet med medfinansiering är inte nytt. Så har t ex tillgång till EU-
medel alltid krävt medfinansiering. Det nya är att kraven på medfinansie-
ring blivit mer frekventa, att beloppen ökat i storlek och att betoningen av 
att det ska vara fråga om nysatsningar från högskolornas sida blivit allt-
mer framträdande. Medfinansieringen innebär att de externa finansiä-
rerna får kontroll över betydande delar av de reguljära anslagsmedlen, 
som är avsedda för forskningens och forskarutbildningens basverksam-
het. Mot den bakgrunden har universitetet i sitt budgetunderlag argu-
menterat mot ett utbyggt system för medfinansiering. 
 
3.2.2 Prognos för ekonomiskt resultat 
 
Den prognos för universitetets intäkter som just gjorts borde normalt 
följas av en prognos för kostnaderna de kommande åren. Det delegerade 
ekonomiska ansvaret vid universitetet medför emellertid att utvecklingen 
av olika slag av kostnader är av underordnad betydelse. Kravet på pre-
fekter och enhetschefer är att de ska klara ett visst ekonomiskt resultat, 
inte att de ska begränsa en viss typ av kostnader. Utvecklingen av olika 
slag av kostnader - personalkostnader, driftskostnader, lokalkostnader 
och avskrivningskostnader - för universitetet som helhet är alltså inte ett 
resultat av centrala direktiv utan utgör summan av många decentralise-
rade beslut.  
 
Tabellen nedan visar utvecklingen av universitetets ekonomiska resultat 
samt av universitetets samlade kapital sedan 1997. Totalt sett har intäkter 
och kostnader balanserat varandra väl och det samlade kapitalet var vid 
utgången av 2004 mycket nära det samlade kapitalet sex år tidigare. 
Även om det ekonomiska resultatet för 2005 innebär ett underskott med 
något tiotal miljoner kronor förändras inte den allmänna bilden av en 
stabil resultatutveckling. 
 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Årets kapital- -1 826 21 516 -11 530 10 325 -2 198 2 469 -23 594 -6 545
förändring

Balanserad 167 294 194 084 183 089 193 414 191 216 193 686 170 092 163 546
kapitalför-
ändring  
Den årliga kapitalförändringen och den balanserade kapitalförändringen sedan 1997 
 
Den viktigaste anledningen till den stabila situationen är med all säkerhet 
att det ekonomiska ansvaret inom universitetet är delegerat till prefekter 
och enhetschefer. Det innebär att många personer håller kontinuerlig 
uppsikt över resursförbrukningen, att beslut om åtgärder kan fattas snabbt 
och att förutsättningar skapas för att de åtgärder som måste vidtas är de 
som är minst skadliga. I det fåtal fall där reella underskott uppstår ingri-
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per fakultetsnämnderna och andra aktörer på motsvarande nivå, som 
kontinuerligt bevakar den ekonomiska utvecklingen inom sina respektive 
områden. 
 
Det här systemet förutsätter att institutioner som har ett överskott ett visst 
år i normala fall kan räkna med att överskottet ograverat förs över till ett 
kommande budgetår. Universitetsstyrelsen eller rektor har hittills inte 
dragit in överskott från nämnder och institutioner och nämnderna har 
gjort det i mycket begränsad omfattning. För att universitetets resultat 
även fortsättningsvis ska vara tillfredsställande är det angeläget att prin-
cipen upprätthålls på de olika beslutsnivåerna inom universitetet. 
 
Det ekonomiska utfallet för universitetet som helhet är helt och hållet 
beroende av hur prefekter och andra ekonomiskt ansvariga agerar. Om 
regelsystemet inte förändras och om universitetsstyrelsen, rektor och 
fakultetsnämnderna agerar på samma sätt som hittills kommer rimligen 
det ekonomiska resultatet att ligga nära noll också fortsättningsvis. Det 
bör emellertid betonas, att bristande prisomräkning och successiv urholk-
ning av anslagen gör det allt svårare för institutionerna att uppnå ett 
sådant resultat. Samtidigt innebär resurstillskottet till grundutbildningen 
inför 2006 att uppgiften att åstadkomma ekonomisk balans underlättas. 
 
3.2.3 Prognos för kostnader 
 
Om målet om ett ekonomiskt resultat nära noll uppnås kommer universi-
tetets totala kostnader att hålla jämna steg med intäkterna. En prognos för 
totala kostnader blir alltså densamma som prognosen för de totala intäk-
terna.  
 
Den relativa andelen av olika slag av kostnader kan emellertid ändras. 
För universitetet som helhet har kostnaderna utvecklats som framgår av 
figuren nedan. 
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Förändringarna är små. Den mest påtagliga förändringen är att andelen 
Övriga driftskostnader tydligt minskat under perioden. De ekonomiskt 
ansvariga har tvingats minska de allmänna driftskostnaderna och kostna-
derna för inredning och utrustning - avskrivningskostnaderna - för att 
klara de ökade personalkostnaderna. Man kan också lägga märke till att 
andelen lokalkostnader varit i stort sett oförändrad. 

 
Diagrammet visar andelarna av olika kostnader. Om vi ser till kostna-
derna i absoluta tal visar det sig att besparingarna också inneburit minsk-
ning av personalen. Kostnaderna för teknisk och administrativ personal 
ökade mindre än löneökningen.  
 
Tillskottet av medel inom grundutbildningen inför 2006 är så stort att det 
med all säkerhet kommer att påverka de relativa andelarna av kostna-
derna. Det finns skäl att anta att den påbörjade personalminskningen 
kommer att stanna av och att behovet att minska andra slag av kostnader 
ytterligare faller bort. Sammantaget innebär detta att de nuvarande tren-
derna när det gäller förändringarna av de olika kostnadernas relativa 
andelar åtminstone delvis kommer att brytas. 
 
4 Universitetsstyrelsens riktlinjer för 2006 
 
4.1 Universitetsstyrelsens beslutsområde  
 
4.1.1 Fördelning av anslagsmedel 
 
Universitetsstyrelsen ska fördela anslagen för grundutbildning respektive 
för forskning och forskarutbildning till fakultetsnämnderna. När det gäller 
grundutbildningen kan universitetsstyrelsen fördela medlen mellan 
fakultetsnämnderna på det sätt man finner lämpligt. Även när det gäller 
anslaget för forskning och forskarutbildning ger statsmakterna universi-
tetet stor frihet vid användningen av de tilldelade medlen. Universitetet 
tilldelas medel inom två vetenskapsområden, det humanistisk-samhälls-
vetenskapliga och det naturvetenskapliga. Fördelningen av medlen mellan 
de tre fakultetsnämnderna inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 
vetenskapsområdet - den humanistiska fakultetsnämnden, den juridiska 
fakultetsnämnden och den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden - 
beslutas lokalt av universitetsstyrelsen.  
 
Universitetsstyrelsens beslut om fördelning av anslagsmedel för grundut-
bildning respektive för forskning och forskarutbildning innebär att i prin-
cip alla tilldelade medel fördelas till de fyra fakultetsnämnderna som 
sedan fördelar medlen vidare till institutionerna inom respektive fakul-
tetsområde.  
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4.1.2 Fastställande av ekonomisk ram för Nämnden för  
fakultetsgemensamma verksamheter 

 
Vid universitetet finns en del fakultetsgemensamma verksamheter. Bland 
dessa är universitetsbiblioteket helt dominerande när det gäller den eko-
nomiska omslutningen, men hit räknas också från och med 2006 Uni-
versitetspedagogiskt centrum (UPC), Centrum för tvärvetenskaplig miljö-
forskning (CTM) samt Forskningsservice.  

 
De fakultetsgemensamma verksamheterna vänder sig till en särskild 
nämnd, Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter, med sina 
framställningar. Universitetsstyrelsens beslut om ekonomisk ram för 
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter innebär att varje 
fakultetsnämnd ska överföra en del av de tilldelade anslagsmedlen och av 
de externa medlen och på det sättet bidra till finansieringen av de fakul-
tetsgemensamma verksamheterna.  
 
4.1.3 Fastställande av ekonomisk ram för ofördelade och  

gemensamma kostnader 
 
De ofördelade och gemensamma kostnaderna vid universitetet består av 
tre poster: Central förvaltning (universitetsförvaltningen exklusive den 
tekniska byrån), Service och stödfunktioner (centralt budgeterade kost-
nader för den tekniska byrån vid universitetsförvaltningen) samt Transfe-
reringar. Transfereringarna är i första hand medel som universitetet 
betalar till externa mottagare för till exempel kopieringsersättning eller 
medlemsavgifter. Med en annan terminologi skulle de kunna kallas 
gemensamma omkostnader.  
 
Universitetsstyrelsen beslutar om ekonomisk ram, det s k täckningsbidra-
get, för de ofördelade och gemensamma kostnaderna. Täckningsbidraget 
tas in genom internfakturering. Fakturan riktas till fakultetsnämnderna, 
som normalt vidarefakturerar institutionerna. Fördelningen av kostna-
derna mellan fakultetsnämnderna är proportionell mot respektive nämnds 
andel av universitetets totala personalkostnader. Täckningsbidraget 
disponeras sedan av förvaltningschefen som ansvarar för användningen 
av alla tilldelade medel för ofördelade och gemensamma kostnader. 
 
4.1.4 Sammanfattning 
 
Som framgår av det ovanstående är universitetsstyrelsens beslutsområde 
omfattande. Vid sidan av det som redan nämnts omfattar universitets-
styrelsens beslutsområde också andra frågor, t ex hanteringen av medel 
för strategiska satsningar, regler för debitering av internhyror och för 
uppsägning av lokaler samt fastställande av det ekonomiska ansvaret 
inom organisationen. Alla dessa frågor behandlas mer i detalj nedan. 
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Det bör nämnas, att den i många fall betydande del av institutionernas 
intäkter som tilldelas av externa aktörer inte är föremål för beslut av uni-
versitetsstyrelsen. Många av styrelsens beslut påverkar naturligtvis till-
delning och hantering av externmedel men medlen tilldelas direkt till 
institutionerna av de externa aktörerna utan särskilt internt fördelnings-
beslut. 
 
4.2 Ekonomiska ramar för fakultetsnämnderna  
 
4.2.1 Förändringar inför 2006 
 
Pris- och löneomräkning 
 
Både anslaget för grundutbildning och för forskning och forskarutbild-
ning räknas varje år upp med det belopp statsmakterna är beredda avsätta 
för ökade hyror, priser och löner (prisomräkning). För budgetåret 2006 är 
prisomräkningen 2,1 procent.  

 
De medel som tilldelats universitetet för prisomräkning för 2006 ska 
fördelas till fakultetsnämnderna på samma sätt som medlen tilldelats 
universitetet. 

 
Nya utbildningsplatser 
 
Universitetets takbelopp för grundutbildningen har för budgetåret 2006 
höjts med 98 700 tkr för nya utbildningsplatser. Det är fråga om en nivå-
höjning, alltså en permanent ökning. Det ankommer på universitetet att 
visa upp helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som motsva-
rar det höjda takbeloppet. Hur många studenter höjningen motsvarar 
beror alltså på inom vilka utbildningsområden de nya prestationerna 
uppträder. 
 
Inom universitetet tillämpas ett system med interna takbelopp. Det inne-
bär att universitetets takbelopp fördelas mellan fakultetsnämnderna. 
Även de interna takbeloppen tilldelas som ersättning för utförda presta-
tioner. De interna ersättningsbeloppen är desamma som statsmakterna 
tillämpar. 
 
Universitetsstyrelsens uppgift är att fördela de tillkommande medlen 
mellan fakultetsnämnderna. Två omständigheter är då särskilt viktiga. 
Det är för det första väsentligt att de nya utbildningarna håller hög kvali-
tet. Det ankommer på fakultetsnämnderna att förvissa sig om att så blir 
fallet. För det andra är det väsentligt att balansen mellan grundutbildning 
och forskning och forskarutbildning inte allvarligt rubbas genom det 
stora tillskottet på grundutbildningen. Där detta är möjligt, bör tillkom-
mande medel tillföras institutioner där grundutbildningen har liten volym 
i förhållande till forskning och forskarutbildning. Också här är det i första 
hand fakultetsnämnderna som vid sin interna fördelning av de tillkom-
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mande medlen ska beakta balansen mellan grundutbildning och forskning 
och forskarutbildning. Den här aspekten kan emellertid beaktas redan vid 
universitetsstyrelsens fördelning av de tillkommande medlen. 
 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden har avsevärt mindre andel grund-
utbildning i förhållande till forskning och forskarutbildning än något 
annat nämndområde. Det är angeläget att andelen grundutbildning kan 
öka inom nämndområdet. Efterfrågan på naturvetenskaplig utbildning är 
emellertid låg vilket begränsar utbyggnadsmöjligheterna. Nämnden bör 
emellertid få möjlighet att bygga ut grundutbildningen så mycket som 
efterfrågan medger. Gränsen för vad institutionerna inom nämndområdet 
kan klara av ligger vid ett tillskott om cirka 15 miljoner kronor. Nämn-
dens interna takbelopp bör höjas med detta belopp. 
 
Inom den juridiska fakultetsnämnden omsluter grundutbildningen å andra 
sidan redan idag betydligt större belopp än forskning och forskarutbild-
ning. Detta innebär, att det nu aktuella tillskottet bör begränsas. Som 
framgår av nedanstående anpassas tillskottet till den humanistiska och 
den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden efter förekomsten av insti-
tutioner med liten forskningsvolym i förhållande till grundutbildningen 
inom respektive fakultetsområde. För Samhällsvetenskapliga fakultets-
nämndens del innebär denna anpassning att nämnden tilldelas ett belopp 
som är ungefär 12 procent lägre än om ingen anpassning skett. Det är 
rimligt att Juridiska fakultetsnämndens tillskott begränsas lika mycket. 
Det innebär att tillskottet stannar vid 7,5 miljoner kronor.  
 
När dessa fördelningar gjorts återstår 76,2 miljoner kronor att fördela 
mellan den humanistiska fakultetsnämnden och den samhällsvetenskap-
liga fakultetsnämnden. Basen för fördelningen bör vara de två nämnder-
nas interna takbelopp. Inom båda nämnderna finns emellertid institutio-
ner med stor grundutbildning i förhållande till forskning och forskarut-
bildning. Det är inom den humanistiska fakultetsnämnden Institutionen 
för journalistik, medier och kommunikation samt Institutionen för nor-
diska språk. Inom den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden är det 
Företagsekonomiska institutionen, Institutionen för tillämpad kommuni-
kationsvetenskap - GI och IHR samt Institutionen för data- och system-
vetenskap. Värdet av grundutbildningen vid dessa institutioner bör räknas 
bort ur basen för proportionaliseringen innan de tillgängliga 76,2 miljo-
nerna kronor fördelas. Om detta sker innebär det att Humanistiska fakul-
tetsnämnden ska tilldelas 29,2 miljoner kronor och den samhällsveten-
skapliga fakultetsnämnden 47 miljoner kronor. 
 
Det bör betonas, att det faktum att vissa institutioner förts bort ur beräk-
ningsbasen inte innebär en begränsning av fakultetsnämndernas beslu-
tanderätt när det gäller att fördela de tilldelade medlen mellan fakultetens 
institutioner. 
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Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fördela det ökade takbeloppet enligt följande: 
 

Humanistiska fakultetsnämnden: 29 200 tkr 
Juridiska fakultetsnämnden: 7 500 tkr 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 47 000 tkr 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 15 000 tkr 
 
samt 
 

att den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden inom ramen för till-
skottet ska avsätta erforderliga medel för Detaljhandelsutbildningen i 
Norrtälje. 

 
Övriga förändringar enligt budgetpropositionen 
 
Inom anslaget för grundutbildning har universitetet tilldelats 9 735 tkr 
som kvalitetsförstärkning. Förstärkningen uppträder som en höjning av  
ersättningsbeloppen per helårsstudent och helårsprestation inom samtliga 
utbildningsområden vid universitetet utom inom utbildningsområdena 
Medicin, Vård och Övrigt. 
 
Under de närmaste åren ska ett omfattande arbete med omstrukturering 
av utbildningsorganisationen och utbildningsutbudet ske inom ramen för 
den s k Bolognaprocessen. De medel för kvalitetsförstärkning som till-
delas universitetet öppnar en möjlighet att underlätta detta arbete. Ett 
belopp motsvarande de tilldelade medlen bör reserveras för detta ända-
mål. Medlen fördelas i ett senare skede till fakultetsnämnderna med 
utgångspunkt i Bolognaprocessens behov. 
 
När det gäller fakultetsanslagen har redan nämnts, att universitetet redan 
inför 2006 tilldelas en mindre del av de ökade resurser som enligt den 
forskningspolitiska propositionen ska tilldelas universitetet för perioden 
2006-2008. Ökningen är 3 695 tkr. Samtidigt har fakultetsanslagen 
drabbats av en allmän besparing om 6 020 tkr. Nettoeffekten blir alltså en 
minskning av fakultetsnämndernas ekonomiska ramar. 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt rektor att senare fördela reserverade 9 735 tkr till fakultets-

nämnderna med ovan angiven utgångspunkt. 
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Omfördelningar enligt tidigare beslut 
 
Efter förslag från en särskild utredning bestående av fakulteternas deka-
ner beslöt universitetsstyrelsen inför 2003 om ändringar när det gäller 
den interna fördelningen av anslagsmedel. Beslutet innebar att fakultets-
nämndernas ekonomiska ramar för grundutbildningen under en sexårs-
period ska anpassas till de prislappar statsmakterna tillämpar för presta-
tioner inom den grundläggande utbildningen. Vid anpassningen ska 
emellertid fakulteternas varierande lokalkostnader och vissa andra 
omständigheter beaktas.  
 
Det fjärde steget i den sexåriga anpassningsperioden ska genomföras 
inför 2006. Anpassningen innebär en omfördelning av medlen för fakul-
tetsnämndernas grundutbildning. Det är den naturvetenskapliga och den 
humanistiska fakultetsnämnden som får vidkännas minskade resurser 
medan resurserna ökar för den samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. 
När omfördelningen är helt genomförd har Samhällsvetenskapliga fakul-
tetsnämndens ekonomiska ram ökat med 21 579 tkr medan Humanistiska 
fakultetsnämndens minskat med 7 150 tkr och Naturvetenskapliga fakul-
tetsnämndens minskat med 14 428 tkr. 
 
Vissa kostnader för universitetets centrala, gemensamma datornät finan-
sieras från och med 2005 genom en abonnemangsavgift för använd-
ningen av nätet, där avgiften i första hand knyts till antalet accesspunkter 
eller nätanslutningar. De minskade kostnader som abonnemanget medför 
för biblioteket och för de allmänna lokalerna vid universitetet ska förde-
las till de fakultetsnämnder som i första hand får ökade kostnader på 
grund av förändringarna. Rektors beslut innebär att alla förändringar 
genomförs under två år. Tillskotten till de två nämnderna tilldelas alltså 
för andra och sista gången inför 2006; 1 500 tkr till Samhällsvetenskap-
liga fakultetsnämnden och 150 tkr till Juridiska fakultetsnämnden som 
permanenta tillskott.   
 
Förändrade medelsbehov  
 
Universitetsstyrelsen har beslutat medge att rektor löpande under året kan 
fördela medel för strategiska insatser för universitetet som helhet. Rektor 
har hittills utnyttjat detta medgivande i liten utsträckning. Flera stora 
projekt kommer emellertid att bli aktuella under det kommande året. De 
beslut som hittills fattats avser tillskott av engångsmedel till Manne 
Siegbahnlaboratoriet (300 tkr), tillskott av engångsmedel för utarbetande 
av forskningsansökan (100 tkr), tillskott av engångsmedel för närings-
livsfrågor (1 000 tkr) samt tillskott av engångsmedel för kommersialise-
ring av idéer med ursprung bland de studerande (500 tkr). I enlighet med 
universitetsstyrelsens tidigare beslut ska kostnaderna för detta täckas i 
efterhand. 
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Naturvetenskapliga fakultetsnämnden tilldelades för 2005 ett permanent 
tillskott om 300 tkr för universitetets deltagande i det planerade forsk-
ningscentrumet vid Norra stationsområdet, Stockholm BioScience. Kost-
naderna för universitetets deltagande överstiger detta belopp både 2005 
och 2006. Med anledning av detta bör nämnden tilldelas ytterligare  
900 tkr som engångsmedel för kostnaderna dessa två år.  
 
Inför 2005 anknöts Manne Siegbahnlaboratoriet, som tidigare sorterat 
direkt under rektor, till den naturvetenskapliga fakultetsnämnden och 
medlen för laboratoriet överfördes till nämnden. Genom den valda 
beräkningsprincipen blev nettoresultatet att nämnden tillfördes 1 600 tkr 
mindre än avsett. Dessa medel bör istället tillföras nämnden som ett per-
manent tillskott inför 2006. 
 
Tillskotten finansieras genom en proportionell minskning av de ekono-
miska ramarna för samtliga nämnder, inklusive de nämnder som tilldelas 
ytterligare medel. Detta innebär - allt annat oförändrat - att de nytill-
komna behoven finansieras genom besparingar inom befintlig verksam-
het.  
 
En del tidsbegränsade behov av medel faller bort från och med 2006. 
Detta redovisas inte i detalj här men beloppen ingår i sammanfattnings-
tabellen nedan. I tabellen redovisas också den minskning av ränteintäk-
terna som bör budgeteras för 2006.  
 

 4.2.2 Sammanfattning 
 
De förändringar av fakultetsnämndernas ramar som just redovisas sam-
manfattas i följande tabell. Det är summan i den sista kolumnen som 
utgör ekonomisk ram för nämnderna för budgetåret 2006.  
 

Fakultetsnämnd Ekonomisk Förändringar Övriga för- Summa
ram 2005 enligt budget- ändringar 2006

propositionen enligt ovan

Humanistiska FN 419 593 38 199 -6 312 451 480
Juridiska FN 108 542 10 807 -1 438 117 911
Samhällsvetenskapl FN 584 294 63 326 -3 510 644 110
Naturvetenskapliga FN 784 643 31 191 -10 375 805 459
Övriga mottagare 25 506 536 11 635 37 677  
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Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa ekonomiska ramar för fakultetsnämnderna enligt samman-

ställningen i tabellen samt 
 
att universitetets ränteintäkter ska beräknas till 7 000 tkr årligen från och 

med budgetåret 2006. 
 
4.3 Ekonomisk ram för Nämnden för fakultetsgemensamma  

verksamheter 
 
Inför universitetsstyrelsens beslut om fördelning av medel för 2006 har 
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter lämnat in ett förslag 
till ekonomisk ram för nämnden. Nämnden har vidare enligt sina instruk-
tioner lämnat förslag om hur kostnaderna ska fördelas mellan fakultets-
nämnderna.  
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att var och en av fakultetsnämnderna ska bidra till kostnaderna för 

Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter med följande 
belopp: 
 
Humanistiska fakultetsnämnden: 33 997 tkr 
Juridiska fakultetsnämnden: 17 186 tkr 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 53 563 tkr 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 23 323 tkr 

 
4.4 Ekonomisk ram för ofördelade och gemensamma kostnader 

 
4.4.1 Kommersiell rådgivning 

 
Universitetsstyrelsen har de senaste tre åren årligen avsatt 2 000 tkr som 
stöd till SU Holdings verksamhet med kommersiell rådgivning och ser-
vice till universitetets lärare, studenter och övriga anställda. Avsikten är 
att denna verksamhet från och med 2006 ska utföras av universitetsför-
valtningen. SU Holdings funktion kommer då att begränsas till att 
fungera som ägare till dotterbolag, inom vilka liksom tidigare kom-
mersialisering av utbildning och forskning ska utföras.  
 
Den här förändringen innebär att det årliga bidraget till SU Holding kan 
reduceras till 300 tkr. Kostnaderna för den kommersiella rådgivningen 
och servicen till universitetets lärare, studenter och övriga anställda upp-
går efter omorganisationen till 1 900 tkr. SU Holdings nya inriktning 
innebär att Idéagenten, som har till uppgift att kommersialisera verksam-
hetsidéer från studenterna, saknar finansiering. En fortsatt verksamhet 
kräver ett tillskott om 800 tkr. I samband med den nya organisationen för 
den kommersiella rådgivningen bör arbetet med forskningsinformation 
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intensifieras vilket kräver ett tillskott om 500 tkr. De två sistnämnda 
beloppen är av engångskaraktär. En utvärdering av verksamheten är 
planerad till våren 2006. Beslut om eventuell fortsatt verksamhet ska 
fattas därefter.    
 
4.4.2 Lokalkostnader  

=
Pedagogiska institutionen har under en följd av år varit huvudman för en 
utbildningslinje med multimediainriktning som varit förlagd till Tumba. 
Det har nu öppnat sig en möjlighet att föra över verksamheten till univer-
sitetets lokaler i Frescati, vilket av många skäl är angeläget. För att detta 
ska kunna ske fordras en temporär verksamhetsanpassning av institutio-
nens lokaler i Frescati Hage. Vidare krävs att en särskild multimediasal 
iordningställs. De totala permanenta kostnaderna uppgår till 250 tkr och 
engångskostnaderna till 1 400 tkr. 
 
Som ett led i den ekonomiska omstruktureringen av den företagsekono-
miska institutionen genomförs förändringar också i lokalutnyttjandet. 
Kostnaderna för nödvändiga ombyggnader uppgår till 300 tkr per år 
under fem år. 
  
4.4.3 Studentfrågor 

 
Språkverkstaden 
 
Språkverkstaden vid Studentbyrån ger språklig träning till personer som 
har svårt att förstå och uttrycka sig i tal och skrift. Verksamheten finan-
sierades med särskilt tilldelade statliga medel till och med 2004.  
 
Under budgetåret 2005 genomförde en extern utredare en granskning av 
verksamheten. I utredningen rekommenderas starkt att verksamheten ges 
möjlighet att fortleva. För detta ändamål krävs ett permanent ekonomiskt 
tillskott av 600 tkr från och med 2006 och ett lika stort belopp som 
engångsmedel för kostnaderna under 2005. 
 
Nytt antagningssystem 
 
Ett nytt antagningssystem har utvecklats av VHS under förutsättningen 
att utvecklingsarbetet ska betalas av universitet och högskolor. Eftersom 
systemet ska utnyttjas för samordnad antagning inom riket är en anslut-
ning i princip obligatorisk.  
 
Det nya systemet kräver ett permanent tillskott av medel om 3 500 tkr 
inför 2006 samt 2 350 tkr som engångsmedel 2006 och 2007. Därutöver 
krävs att de medel som frigörs genom att det nuvarande antagnings-
systemet upphör utnyttjas för det nya antagningssystemet. Projektet har 
försenats och fördyrats vilket är en av anledningarna till de höga kostna-
derna. Eftersom universitetet hittills skött huvuddelen av antagningen på 
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egen hand, vilket visat sig vara ekonomiskt gynnsamt, blir nivåhöjningen 
större för Stockholms universitet än för universitet och högskolor som 
redan tidigare utnyttjat VHS för sin antagning. 
 
Breddad rekrytering 
 
Studentbyrån avser att i samarbete med Studentkåren genomföra ett pro-
jekt med syfte att öka mångfalden och motverka den sociala och etniska 
snedrekryteringen till universitetet. Detta ska ske genom att ungdomar 
från studieovana hem i socialt utsatta regioner redan på högstadiet genom 
studiebesök vid universitetet ska få bättre kontakt med högskolan. Vid 
besöken får ungdomarna möta verksamma studenter och föreläsare och 
får dessutom information om högre studier.  
 
Projektet är avsett att pågå i tre år. Kostnaden är 300 tkr per år. 
 
4.4.4 Övrigt 

 
Förnyelse av universitetets webbsidor 
 
För närvarande pågår ett projekt som syftar till att förbättra universitetets 
webbsidor. Detta projekt har hittills finansierats av IKT-strategiska rådet. 
Genom beslut av Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter bort-
faller rådets finansiering av projektet. Rådet har betonat vikten av att 
projektet drivs vidare med alternativ finansiering. För detta krävs  
2 200 tkr per år under de två år som beräknas återstå av transformerings-
skedet. För perioden därefter kommer ett permanent tillskott på lägre 
nivå att fordras för att den nivå på webbsidorna som uppnåtts ska kunna 
upprätthållas. 
 
Fakultetsklubben 
 
Inför budgetåret 2003 tillsköt universitetsstyrelsen 800 tkr för hyra, 
inredning och utrustning av fakultetsklubben. Den preliminära bedöm-
ning som redovisades då var att driften av fakultetsklubben skulle kunna 
klaras genom intäkter, men samtidigt uttrycktes farhågor att detta inte 
skulle bli möjligt. Det har nu visat sig att en fortsatt lunchservering på 
fakultetsklubben inte är ekonomiskt lönsam. Ett årligt ekonomiskt bidrag 
om 400 tkr krävs för att entreprenören ska kunna driva lunchserveringen 
vidare.  
 
Utbildning av nya prefekter 
 
Rektor har fattat beslut med anledning av en intern utredning om prefek-
ternas roll och ansvar. Beslutet innebär bl a att den utbildning av nya pre-
fekter som hittills bedrivits ska utökas och förändras innehållsmässigt. 
Kostnaderna för den nya prefektutbildningen blir högre än för den tidi-
gare. För ändamålet krävs 400 tkr som ett årligt tillskott. 
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Ränteförändringar 
 
Enligt gällande regelsystem ska universitetet ta upp lån i Riksgäldskonto-
ret till sina investeringar. För de lån som tas upp måste universitetet 
betala ränta. Det allt lägre ränteläget medför att universitetets räntekost-
nader minskar. Inför 2006 sjunker nivån på räntekostnaderna med  
8 000 tkr.  
 
Som redan nämnts minskar ränteintäkterna. Inför 2006 är minskningen 
10 000 tkr. Nettoeffekten av ränteförändringarna är alltså på institutions-
nivån att de tillgängliga medlen minskar med 2 000 tkr för universitetet 
totalt.  

 
4.4.5 Sammanfattning 

 
De förändringar av täckningsbidraget som just redovisats sammanfattas i 
följande tabell. Summan utgör det samlade behovet av medel för 2006. 
 
Ekonomisk ram 2005   249 304 tkr 
Prisomräkning      +4 693 tkr 
Ökade medelsbehov   +19 392 tkr 
Minskade medelsbehov (ej redovisade i detalj)  -20 175 tkr 
Ekonomisk ram 2006   253 214 tkr 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att den ekonomiska ramen för ofördelade och gemensamma kostnader 

(täckningsbidraget) för 2006 ska vara 253 214 tkr samt 
 
att fakultetsnämnderna ska bidra till de ofördelade och gemensamma 

kostnaderna enligt följande: 
 

Humanistiska fakultetsnämnden: 60 057 tkr 
Juridiska fakultetsnämnden: 12 842 tkr 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 83 766 tkr 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 96 549 tkr 

 
Täckningsbidraget tas ut som ett procentuellt pålägg på personalkostna-
derna. Utvecklingen av täckningsbidraget som andel av personalkostna-
derna framgår av följande uppställning. 
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_____________________________________ 
Budgetår Täckningsbidragets andel 
 av personalkostnaderna  
 
1998  19,7 % 
1999  18,6 % 
2000  19,4 % 
2001  19,0 % 
2002  18,2 % 
2003  18,4 % 
2004  19,5 % 
2005  16,6 % 
2006  16,7 %  
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Täckningsbidraget sedan 1997 i löpande priser (tkr) 
 
4.5 Övriga riktlinjer 
 
4.5.1 Kostnader för tomma lokaler 

 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt rektor att utarbeta nya regler för uppsägning av lokaler. 

Reglerna ska utformas så att de ger en rimlig balans mellan institutio-
nernas behov av att säga upp lokaler och önskemålet att hålla nere 
kostnaderna för tomma lokaler. 

 
Universitetsstyrelsen beslutar vidare 
 
att hyrespålägg för 2006 ska beräknas enligt underlaget i bilaga 1. 
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4.5.2 Ekonomiskt ansvar 
 
Det är prefekterna och deras motsvarigheter vid universitetet som har det 
primära ekonomiska ansvaret. Den som har ekonomiskt ansvar ska se till 
att de medel som disponeras används för de ändamål de är avsedda och 
att kostnaderna inte överstiger intäkterna. Varje institution eller annan 
underavdelning inom universitetet med eget institutionsnummer utgör ett 
ansvarsområde.  
 
Fakultetsnämnderna har ett uppföljningsansvar gentemot institutionerna. 
Det innebär att fakultetsnämnderna ska kontrollera att prefekterna fullgör 
sitt ekonomiska ansvar och vidta åtgärder om så inte är fallet. På motsva-
rande sätt har förvaltningschefen ett uppföljningsansvar gentemot univer-
sitetsförvaltningens enheter. 
 
Det är viktigt att de ekonomiska ansvarsförhållandena är tydliga för alla. 
Av den anledningen bör universitetsstyrelsen varje år fastställa vad som 
ska gälla. 
 
Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fastställa ekonomiska ansvarsförhållanden för 2006 enligt bilaga 2. 
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Fastställande av belopp för hyrespålägg 
 
Följande kostnader ska från och med 2006 täckas av hyrespålägget. 
 
2 000 tkr       Kostnader för centralt finansierade åtgärder till följd av 

krav från bl a brandmyndigheter och yrkesinspektion samt 
för smärre ombyggnadsinsatser och motsvarande åtgärder 
som fordras för ett rationellt utnyttjande av universitetets 
samlade lokalbestånd.  

 

8 000  tkr Externa hyreskostnader för lokaler som står tomma på 
grund av att tidigare hyresgäst sagt upp lokalerna.  

 
5 800 tkr       Kostnader för fastighetsdrift. 
 
Detta ger ett totalt hyrespålägg om 15 800 tkr. 
 
 
 
Som en jämförelse återges här nedan den beräkning av hyrespålägget 
som gällt 2005. Den totala höjningen är ca 6 000 tkr men en specifice-
ring av posterna och en anpassning till den verkliga fördelningen av 
kostnaderna har skett.  
 
 Följande kostnader ska från och med 2005 täckas av hyrespålägget. 
 
4 565 tkr              Kostnader för centralt finansierade åtgärder till följd av krav från bl a brand-

myndigheter och yrkesinspektion samt för smärre ombyggnadsinsatser och 
motsvarande åtgärder som fordras för ett rationellt utnyttjande av universite-
tets samlade lokalbestånd. Medlen ska dessutom täcka kostnader för lokaler 
som står tomma på grund av att tidigare hyresgäst sagt upp lokalerna.  

 
5 309 tkr              Kostnader för fastighetsdrift. 
 
Detta ger ett totalt hyrespålägg om 9 874 tkr. 
 
Till detta kommer ett belopp om 12 416 tkr som tillfälligtvis under 2005 ska finansiera kost-
nader för IT-infrastrukturen. Från och med 2006 kommer motsvarande belopp att ingå i 
abonnemangsavgiften för tillgång till datornätet (se rektors beslut 2004-09-16). 
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Ekonomiskt ansvar för anvisade medel budgetåret 2006 
       
Ändamål 
 

Ansvar för fördelning 
av medel 

Resultatansvar 1)

 
Uppföljningsansvar 
 

 
Humanistisk grundut- 
bildning 
 
Juridisk grundutbildning 
 
 
Samhällsvetenskaplig 
grundutbildning 
 
Naturvetenskaplig 
grundutbildning 
 
Humanistisk forskning 
och forskarutbildning 
 
Juridisk forskning och 
forskarutbildning 
 
Samhällsvetenskaplig 
forskning och forskar- 
utbildning 
 
Naturvetenskaplig 
forskning och forskar- 
utbildning 
 
Universitetsbiblioteket, 
Universitetspedagogiskt 
centrum, Centrum för 
tvärvetenskaplig miljö- 
forskning, Forsknings-
service  
 
Ofördelade och gemen- 
samma kostnader 

 
Humanistiska  
fakultetsnämnden 
 
Juridiska fakultets- 
nämnden 
 
Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden 
 
Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden 
 
Humanistiska 
fakultetsnämnden 
 
Juridiska fakultets- 
nämnden 
 
Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden 
 
 
Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden 
 
 
Nämnden för  
fakultetsgemen- 
samma verksam- 
heter 
 
 
 
Förvaltningschef 

 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
 
Prefekt (motsv), 
nämndordförande 
 
 
Chef, föreståndare 
 
 
 
 
 
 
Enhetschef (motsv) 

 
Fakultetsnämnd 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
 
Fakultetsnämnd 
 
 
 
Nämnden för  
fakultetsgemen- 
samma verksam- 
heter 
 
 
 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 

 

1) Nämndordförandens resultatansvar avser de medel nämnden avsätter för gemensamma kostnader inom 
    nämndområdet 
 
 
 

 


