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Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2006 
 
1 Inledning 
 
Universitetsstyrelsen har i beslut 2005-10-28 fördelat anslagsmedel för 
2006 till fakultetsnämnderna, fastställt debiteringen av medel för oförde-
lade och gemensamma kostnader och beslutat om ekonomisk ram för 
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter. Styrelsens beslut är 
utformat i generella termer och kan inte ligga till grund för fakultetsnämn-
dernas arbete. Det kompletteras därför med föreliggande rektorsbeslut, 
som är mer tekniskt till sin karaktär.  
 
2 Ekonomiska ramar för fakultetsnämnderna 
 
2.1 Grundutbildningen 
 
De ekonomiska ramarna för grundutbildningen fördelas enligt följande 
tabell. Beloppen anges i tkr. 
 

Fakultetsnämnd 
 
 
 
 
              1 

Interna 
takbe-
lopp 
 
 

2 

Omför-
delning 
 
 
 

3 

Internt 
beslutade 
föränd-
ringar  
 
     4 

Belopp 
enligt 
över-
gångs-
regel 

5 

Övriga 
grund- 
utbild-
nings-
medel 
      6 

Ränte-
medel 
 
 
 

7 

Summa 
 
 
 
 

8 
 
Humanistiska  FN 

 
232 718 

 
  +1 195 

 
        -19 

 
 +2 383 

 
+11 670 

 
   +579 

 
   248 526 

 
Juridiska FN 

 
  91 121 

 
   -4 121 

 
   -1 399 

 
 

  
   +215 

 
     85 816 

 
Samhällsvetenskapl FN 

 
471 282 

 
 -23 282 

 
   -5 346 

 
  -7 192 

  
+1 109 

 
   436 571 

 
Naturvetenskapliga FN  
 
Övriga mottagare 

 
194 775 
 
 

 
+26 208 
 
 

 
   -3 496 
 
+10 260 
 

 
 +4 809 
 
 

 
  +1 195 
 
+26 042 

 
  +547 
 
 

 
   224 038 
 
     36 302 

 
Summa 

 
989 896 

 
           0 

 
           0 

 
          0 

 
  38 907 

 
  2 450 

 
1 031 253 

 
Kolumn 2: Interna takbelopp 
 
Summan av de interna takbeloppen i kolumn 2 är densamma som det tak-
belopp universitetet tilldelas enligt budgetpropositionen. I förhållande till 
föregående år har en höjning skett genom att tillkommande medel för nya 
platser fördelats till nämnderna i enlighet med universitetsstyrelsens beslut 
2005-10-28. Vidare har tilldelade medel prisomräknats med 2,1 procent 
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och de medel för högskolepedagogisk utbildning av universitetets lärare 
(900 tkr) som tilldelades inom takbeloppet inför 2005 förts bort i enlighet 
med budgetpropositionen. Slutligen har medel för kvalitetshöjning  
(9 735 tkr totalt för universitetet) fördelats enligt budgetpropositionen på 
följande sätt. 
 
Humanistiska fakultetsnämnden: 2 203 tkr 
Juridiska fakultetsnämnden: 1 054 tkr 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 4 209 tkr 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 2 269 tkr 
 
Av budgetpropositionen framgår, att universitetet kan räkna med att i 
annat sammanhang tilldelas särskilda medel för Högre praktisk förvalt-
ningsutbildning. 
 
Kolumn 3: Omfördelning 
 
I systemet för den interna medelsfördelningen som infördes 2003 ska två av 
fakultetsnämnderna tilldelas årliga fasta tillskott till takbeloppet. För 2006 
ska den humanistiska fakultetsnämnden efter pris- och löneomräkning 
tilldelas 5 305 tkr och den naturvetenskapliga fakultetsnämnden 27 586 tkr. 
Vart och ett av dessa tillskott ska finansieras genom omfördelning från alla 
fakultetsnämnder, inklusive den humanistiska och den naturvetenskapliga. 
Summan i kolumnen ska följaktligen vara 0. I kolumnen anges netto-
beloppet per fakultetsnämnd. 
 
Kolumn 4: Internt beslutade förändringar 
 
Ett ekonomiskt tillskott till en fakultetsnämnd finansieras genom en pro-
portionell minskning av medlen till samtliga fakultetsnämnder, inklusive 
den som erhållit tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en fakul-
tetsnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom grundutbildningen 
finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom grundut-
bildningen. Basen för beräkningen är de omfördelade takbeloppen (sum-
man av kolumn 2 och 3). 
 
Det system för intern medelsfördelning som infördes 2003 får till följd att 
varje beslutad omfördelning av resurser mellan fakultetsnämnderna ligger 
kvar till ett kommande år och då byggs på med ytterligare förändringar av 
samma karaktär. En permanent förstärkning till en fakultetsnämnd medför 
alltså en permanent omfördelning av resurser, tilldelning av medel under 
en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod och engångs-
medel under ett budgetår. 
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Inför 2003, 2004 och 2005 fattade universitetsstyrelsen beslut om tillskott 
av detta slag och en omfördelning av medel mellan fakultetsnämnderna 
genomfördes. De medelstillskott som styrelsen beslutade om och som 
berör grundutbildningen framgår av nedanstående tabell.  
 
Inför 2006 krävs ekonomiska tillskott till vissa av fakultetsnämnderna. De 
nya tillskott som är aktuella är 900 tkr som engångsmedel till Naturveten-
skapliga fakultetsnämnden för kostnader för Stockholm BioScience 2005 
och 2006 samt ett permanent tillskott om 1 600 tkr till Naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden för lokalkostnader vid Manne Siegbahnlaboratoriet. De 
beslut rektor fattat om strategiska satsningar (se universitetsstyrelsens 
beslut 2005-10-28) behandlas som en helhet och återfinns under Övriga 
mottagare i tabellen nedan och i motsvarande tabell för forskning och 
forskarutbildning. Det är sammanlagt 1 900 tkr som engångsmedel. Slutli-
gen tillförs två av fakultetsnämnderna ytterligare medel utöver de som till-
delades inför 2005 som kompensation för ökade kostnader för abonne-
mangsavgiften för användningen av datornätet. 
 
Den naturvetenskapliga fakultetsnämnden har tidigare tillförts 550 tkr för 
täckande av avgift till VHS för den antagning VHS utfört för de naturve-
tenskapliga utbildningslinjerna. Det nya antagningssystemet innebär att 
denna avgift bortfaller. Beloppet förs i tabellen bort från fakultetsnämn-
den. I sammanfattningstabellen ovan har samma belopp fördelats som till-
skott till samtliga fakultetsnämnder, inklusive den naturvetenskapliga.  
 
Enligt universitetsstyrelsens beslut ska ett belopp motsvarande tilldelade 
medel för kvalitetshöjning tills vidare reserveras för kostnader för 
Bolognaprocessen. Medlen har i kolumnen förts till Övriga mottagare. 
 
Av de nämnda ekonomiska tillskotten avser tillskotten till Stockholm 
BioScience, till Manne Siegbahnlaboratoriet, inklusive de 300 tkr av rek-
tors strategiska satsningar som avser laboratoriet, samt de 100 tkr av rek-
tors strategiska satsningar som avser bidrag till utarbetande av ansökan om 
forskningsmedel endast anslaget för forskning och forskarutbildning 
medan återstående del av rektors strategiska satsningar avser både grund-
utbildning och forskning och forskarutbildning. Sammanställningen av de 
tillskott som avser forskning och forskarutbildning återfinns i avsnitt 2.2, 
kolumn 4 medan de tillskott som avser grundutbildning redovisas i föl-
jande tabell. I de fall tillskotten avser både grundutbildning och forskning 
och forskarutbildning har grundutbildningens andel schablonmässigt 
beräknats till 35 procent medan resterande 65 procent avser forskning och 
forskarutbildning. Förutom de nya tillskotten anges i tabellerna tidigare 
beslutade tillskott av tidsbegränsad karaktär som är aktuella också 2006. 
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___________________________________________________________ 
Ändamål Fakultets- Tillskott grund- 
 nämnd utbildning (tkr) 
 
Från 2003  
 
Hyreskostn Hist inst/Musikv inst Hum     88 
IT-universitetet Sam   630 
Lokalkostn Företagsek inst Sam   280 
Personalplanering Sam   131 
Personalplanering  Nat   105 
 
Från 2005 
 
Teckentolkning (endast gu) Hum     2 940 
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Jur     53 
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Sam   525  
Kombinationsutbildning (endast gu) Nat     772 
 
Inför 2006 
 
TISUS-testet (endast gu) (3/x) Hum     1 000 
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Jur     53 
Lokalkostnader Sveaplan (2/3) Sam        315  
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Sam   525  
Bortfallande avgift till VHS (endast gu) Nat       -550  
Rektors strategiska satsningar Övr        525 
Medel för Bolognaprocessen  Övr     9 735 
(fördelas senare)   
Internt beslutade förändringar 

    
För tidsbegränsade förändringar anges år i perioden. Så avser t ex 2/3 andra året i en 
treårsperiod och 3/x tredje året i en icke tidsbestämd period. 
 
De belopp som anges i tabellen ovan är bruttotillskotten medan de belopp 
som anges i kolumn 4 i tabellen på sidan 1 är nettobeloppen efter avdragen 
för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven. 
 
Kolumn 5: Belopp enligt övergångsregeln 
 
Det system för intern medelsfördelning som infördes inför 2003 innebär att 
medlen för grundutbildning omfördelas mellan nämnderna. Det är den 
naturvetenskapliga och den humanistiska fakultetsnämnden som får vid-
kännas minskade resurser. 
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Universitetsstyrelsen har beslutat att omfördelningen ska spridas ut över en 
sexårsperiod. Första årets omfördelning skedde inför 2003. Inför 2006 ska 
fjärde årets omfördelning genomföras. De belopp den naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden respektive den humanistiska fakultetsnämnden tilldelas i 
kolumnen ska alltså under den kvarvarande övergångsperioden - åren 2007 
och 2008 - minska till 0. Omvänt ska det negativa tal som redovisas för 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden i tabellen också minska till 0 
under samma period. 
 
Kolumn 6: Övriga grundutbildningsmedel 
 
Universitetet tilldelas inom grundutbildningsanslaget vissa medel vid sidan 
av takbeloppet. Sådana medel vidarefördelas nu i särskild ordning i 
kolumn 6. 
 
De medel som fördelas i kolumn 6 är följande. 
 
Tolk- och översättarinstitutet: 11 251 tkr till Humanistiska fakultetsnämnden. 
 
Studenters kostnader för deltagande i kurser i Nordens språk och litteratur: 
419 tkr till Humanistiska fakultetsnämnden. 
 
Nationellt resurscentrum i kemi: 1 195 tkr till Naturvetenskapliga fakul-
tetsnämnden. 
 
Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inkl tecken-
tolkning: 26 042 tkr till Studentbyrån. 
 
Kolumn 7: Räntemedel 
 
Hanteringen av intäkts- och kostnadsräntor inom universitetet får till följd 
att ränteintäkterna ska fördelas till fakultetsnämnderna i föreliggande för-
delningsbeslut. Det är alltså fråga om en intäkt vid sidan av takbelopp och 
andra intäkter från statsmakterna. För grundutbildningens del fördelas här 
35 procent av de totala ränteintäkterna. Återstående 65 procent fördelas i 
motsvarande tabell för forskning och forskarutbildning i avsnitt 2.2 nedan. 
Fördelningen är för varje nämnd proportionell mot de omfördelade takbe-
loppen (summan av kolumn 2 och 3).  
 
Kolumn 8: Summa 
 
Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2 - 7 och 
utgör de ekonomiska ramar universitetsstyrelsen fastställde i beslut  
2005-10-28. Det är de ramar nämnderna kan räkna med förutsatt att värdet 
av helårsprestationerna och helårsstudenterna inom nämndområdet mot-
svarar de angivna interna takbeloppet i kolumn 2. 
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Rektor beslutar 
 
att fastställa interna takbelopp enligt kolumn 2 i tabellen ovan. 
 
2.2 Forskning och forskarutbildning 
 
Medlen för forskning och forskarutbildning fördelas enligt följande tabell. 
Beloppen anges i tkr. Till skillnad från tidigare år anges tilldelningen av 
räntemedel separat i en särskild kolumn, detta för att åstadkomma likfor-
mighet med grundutbildningsmedlen.  
 
Fakultetsnämnd 
 
 
 
 
 

1 

Ekono-
misk ram 
budget-
året 2005 
 
 

2 

Föränd-
ringar 
enligt 
budget-
proposi-
tionen 

3 

Internt 
beslutade 
föränd-
ringar 
 
 

4 

Ränte- 
medel 
 
 
 
 

5 

Summa 
 
 
 
 
 

6 
 
Humanistiska FN 

 
   202 966 

 
   2 595 

 
 -3 523 

 
    916 

 
   202 954 

 
Juridiska FN 

 
     31 714 

 
      593 

 
    -356 

 
    144 

 
     32 095 

 
Samhällsvetenskapl FN 

 
   203 806 

 
   3 811 

 
 -1 003 

 
    925 

 
   207 539 

 
Naturvetenskapliga FN 

 
   564 788 

 
 10 561 

 
  3 507 

 
 2 565 

 
   581 421 

 
Övriga mottagare 

   
  1 375 

  
       1 375 

 
Summa 

 
1 003 274 

 
 17 560 

 
         0 

 
 4 550 

 
1 025 384 

 
Kolumn 2 
 
Den ekonomiska ram för budgetåret 2005 som redovisas här anges exklu-
sive de interna förändringar som tidigare beslutats. Dessa upprepas i stället 
i kolumn 4. Motivet för detta förfaringssätt är att det är önskvärt att göra 
sammanställningen för forskning och forskarutbildning så likformig som 
möjligt med motsvarande sammanställning rörande grundutbildningen, där 
var och en av de internt beslutade förändringarna sedan 2003 lätt kan 
identifieras. Ramen anges dessutom utan räntemedel som tillförs i särskild 
kolumn. 
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Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen 
 
I föreliggande kolumn redovisas förändringar enligt budgetpropositionen. 
Beloppen anges med samma belopp som i budgetpropositionen. Posterna 
är följande. 

 
Humanistiska fakultetsnämnden 
 
Medel för pris- och löneomräkning: 4 265 tkr 
Resurstillskott enligt budgetpropositionen: 748 tkr 
Besparing enligt budgetpropositionen: -1 218 tkr 
Medel för stöd till arbetarrörelsens arkiv (1 200 tkr) har förts bort från anslaget. 
 
Juridiska fakultetsnämnden 
 
Medel för pris- och löneomräkning: 667 tkr 
Resurstillskott enligt budgetpropositionen: 116 tkr 
Besparing enligt budgetpropositionen: -190 tkr 
 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Medel för pris- och löneomräkning: 4 283 tkr 
Resurstillskott enligt budgetpropositionen: 751 tkr 
Besparing enligt budgetpropositionen: -1 223 tkr 
 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden 
 
Medel för pris- och löneomräkning: 11 870 tkr 
Resurstillskott enligt budgetpropositionen: 2 080 tkr 
Besparing enligt budgetpropositionen: -3 389 tkr 
 
 
Kolumn 4: Internt beslutade förändringar 
 
I avsnitt 2.1 ovan rörande grundutbildningen redovisades i kommentarerna 
till kolumn 4 de ekonomiska tillskott som är aktuella inför 2006. I kom-
mentarerna angavs vilka av de nya tillskotten inför 2006 som avser ansla-
get för forskning och forskarutbildning. Dessa tillskott anges i förelig-
gande kolumn och sammanfattas i tabellen nedan. Basen för beräkningen 
är kolumn 2 i tabellen ovan. 
 
De belopp som anges i tabellen nedan är bruttotillskotten medan de belopp 
som anges i kolumn 4 i sammanfattningstabellen är nettobeloppen efter 
avdragen för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven. 
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____________________________________________________________ 
Ändamål     Fakultets- Tillskott  
     nämnd fo/fu (tkr)  
 
Från 2004 
 
Bergianska botaniska trädgården (endast fo/fu)  Nat          1 500 
 
Från 2005 
 
Komp enl rektors beslut 2004-09-16  Jur       97 
Komp enl rektors beslut 2004-09-16  Sam    975 
Stockholm BioScience (endast fo/fu)  Nat             300 
Manne Siegbahnlaboratoriet (endast fo/fu)   Nat              9 011 
 
Inför 2006 
  
Komp enl rektors beslut 2004-09-16  Jur           97 
Lokalkostnader Sveaplan (2/3)  Sam              585 
Komp enl rektors beslut 2004-09-16  Sam         975 
Stockholm BioScience (endast fo/fu)  Nat         900 
Manne Siegbahnlaboratoriet (endast fo/fu) Nat           1 600 
Rektors strategiska satsningar  Övr           1 375 
(varav 400 tkr endast fo/fu)    
Ekonomiska tillskott inom anslaget för forskning och forskarutbildning 
 
För tidsbegränsade förändringar anges år i perioden. Så avser t ex 2/3 andra året i en 
treårsperiod och 3/x tredje året i en icke tidsbestämd period. 
 
Kolumn 5: Räntemedel 
 
Tillskott av räntemedel. Basen för beräkningen är kolumn 2 och 3 i sam-
manfattningstabellen ovan. 
 
Kolumn 6: Summa 
 
Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2 - 5 och 
utgör de ekonomiska ramar för nämnderna som universitetsstyrelsen 
fattade beslut om vid sitt sammanträde 2005-10-28. 
 
3 Framställning från Nämnden för fakultetsgemensamma  
 verksamheter 
 
Universitetsstyrelsen har fattat beslut om vilka belopp var och en av 
fakultetsnämnderna ska bidra med till Nämnden för fakultetsgemensamma 
verksamheter inför 2006. Styrelsens beslut bygger på en framställning från 
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Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter. De belopp var och en 
av fakultetsnämnderna ska bidra med för 2006 är följande: 
 
Humanistiska fakultetsnämnden: 33 997 tkr 
Juridiska fakultetsnämnden: 17 186 tkr 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden: 53 563 tkr 
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden: 23 323 tkr 
 
4 Medel för ofördelade och gemensamma kostnader 
 
Ofördelade och gemensamma kostnader är uppdelade på budgetposterna 
Förvaltning, Service och stödfunktioner samt Transfereringar. I tabellen 
nedan visar kolumn 2 de fakturerade medlen under budgetåret 2005. Hän-
syn tas här till att förvaltningschefen har utnyttjat sin möjlighet att omför-
dela medel (3 003 tkr) från posten Förvaltning till posten Service och stöd-
funktioner. Pris- och löneomräkning sker i kolumn 3. Ökningar av de 
ofördelade och gemensamma kostnaderna inför 2006 återfinns i kolumn 4 
och minskningar i kolumn 5. Kolumn 6 är en summering av kolumnerna  
2 - 5 och visar vilka medel som kommer att faktureras budgetåret 2006. 
Beloppen i kolumn 6 är desamma som universitetsstyrelsen fattade beslut 
om 2005-10-28. Samtliga belopp anges i tkr. 
 
Ändamål 
 
 
 

1 

Fakturerade 
medel 2005 
 
 

2 

Medel för 
pris- och 
löneomräk-
ning 

3 

Ökat 
medels-
behov 
 

4 

Minskat 
medels-
behov 
 

5 

Fakturerade 
medel 2006 
 
 

6 
 
Förvaltning 

 
  92 167 

 
    1 936 

 
  8 134 

 
  -2 625 

 
   99 612 

 
Service och  
stödfunktioner 

 
  57 764 

 
    1 213 

 
  1 483 

 
      

 
   60 460 

 
Transfereringar 

 
  99 373 

 
    1 544 

 
  9 775 

 
-17 550 

 
   93 142 

 
Summa 

 
249 304 

 
    4 693 

 
19 392 

 
-20 175 

 
 253 214 

Medel för ofördelade och gemensamma kostnader 2006 
 
De ökade medelsbehov som redovisas i kolumn 4 är enligt universitets-
styrelsens beslut följande. 
 
Kostnader för kommersiell rådgivning m m: 2 200 tkr som permanenta 
medel och 1 300 tkr som engångsmedel till posten Förvaltning. I beloppet 
ingår som engångsmedel 800 tkr för fortsatt verksamhet vid Idéagenten, 
500 tkr som engångsmedel för forskningsinformation samt 300 tkr som 
stöd till SU Holding för obligatoriska kostnader för att driva ett icke 
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rörelsedrivande aktiebolag. För båda engångsbeloppen gäller, att ansvariga 
för verksamheten ska lämna underlag för beslut om fortsatt finansiering 
våren 2006. 
 
Kostnader för överföring av multimedialinjen till Frescati: 250 tkr som 
permanenta medel och 1 400 som engångsmedel till posten Transfere-
ringar. 
 
Kostnader för ombyggnader vid Företagsekonomiska institutionen: 300 tkr 
som engångsmedel till posten Transfereringar. Samma belopp återkommer 
ytterligare fyra år. 
 
Kostnader för språkverkstaden: 600 tkr som permanent tillskott och  
600 tkr som engångsmedel till posten Förvaltning. 
 
Kostnader för nytt antagningssystem: 4 050 tkr som permanent tillskott 
och 2 350 tkr som engångsmedel till posten Transfereringar. Vidare förs 
permanent 1 125 tkr för samma ändamål från posten Förvaltning till posten 
Transfereringar. Angivna 4 050 tkr består av ett permanent medelstillskott 
om 3 500 tkr samt en omföring av 550 tkr från den naturvetenskapliga 
fakultetsnämnden (se texten s 3). Engångsbeloppet återkommer ytterligare 
ett år.  
 
Kostnader för breddad rekrytering: 300 tkr som engångsmedel till posten 
Transfereringar. Samma belopp återkommer ytterligare två år. 
 
Kostnader för förnyelse av universitetets webbsidor: 2 200 tkr som 
engångsmedel till posten Förvaltning. Samma belopp återkommer ytterli-
gare ett år. 
 
Kostnader för driften av fakultetsklubben: 400 tkr som permanent tillskott 
till posten Service och stödfunktioner. 
 
Kostnader för utbildning av nya prefekter: 400 tkr som permanent tillskott 
till posten Förvaltning. 
 
Omföring av medel för kansliresurser m m för jämställdhetskommittén och 
miljörådet: 1 917 tkr utgör permanent ökning av medelsbehovet inom 
posterna Förvaltning (834 tkr) och Service och stödfunktioner (1 083 tkr). 
Motsvarande kostnad bortfaller i debiteringen från Nämnden för fakultets-
gemensamma verksamheter.  
 
De minskade medelsbehov som redovisas i kolumn 5 är följande. 
 
Minskat behov av medel för räntekostnader: 8 000 tkr. 
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Minskat medelsbehov inom posten Förvaltning för finansiering av motsva-
rande ökade medelsbehov inom budgetposten Transfereringar enligt ovan: 
1 125 tkr. 
 
Minskat behov av medel för Aula Magna: 2 000 tkr. 
 
Minskat behov av medel för samverkansprojekt: 1 500 tkr. 

 
Avveckling av för 2005 tilldelade engångsmedel: 6 500 tkr (2 000 tkr för 
SU Holding, 2 000 tkr för Kräftriket och 2 500 tkr för Geovetenskapens 
hus). 
 
Minskade kostnader på grund av övergång till abonnemangsavgift för 
datornätet: 1 050 tkr utgör permanent minskning av medelsbehovet inom 
budgetposten Transfereringar. 
 
Underlag för beräkning av debitering av de ofördelade och gemensamma 
kostnaderna återfinns i bilaga 1. 
 
Rektor beslutar 
 
att fastställa ny förteckning över transfereringar enligt bilaga 2. 
 
5 Verksamhetsvolymen inom grundutbildningen 
 
5.1 Regelsystemet 
 
I avsnitt 2.1 ovan tilldelades varje nämnd ett internt takbelopp för grund-
läggande utbildning. Det interna takbeloppet måste intjänas under året 
genom att institutionerna inom nämndens område redovisar helårspresta-
tioner och helårsstudenter till ett värde som minst motsvarar det tilldelade 
interna takbeloppet. Vid alla beräkningar används statsmakternas prislap-
par. 
 
Nämnden tjänar in sitt interna takbelopp genom ersättning för helårsstu-
denter och helårsprestationer. Ersättningsbeloppen är desamma som stats-
makternas ersättning till universitetet för ifrågavarande budgetår. Avräk-
ning sker efter avslutat budgetår och utgår från de helårsstudenter och hel-
årsprestationer som finns rapporterade till LADOK och som genererar 
ersättning från statsmakterna. 
 
Rektor fattar beslut om vilka utbildningsområden utbildningarna inom 
varje nämndområde ska tillhöra. Initiativ i frågan ska tas av nämnden och 
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rektors beslut ska alltid föregås av en skriftlig framställning från respektive 
fakultetsnämnd. 
 
Om summan av helårsstudenternas och helårsprestationernas värde inte 
uppgår till det interna takbeloppet för en nämnd sker en indragning av 
medel som motsvarar skillnaden mellan värdet av prestationerna och det 
interna takbeloppet. De indragna medlen ska i första hand användas för 
återbetalning till statsmakterna om detta krävs. Om universitetet genom 
överprestationer inom andra nämndområden undgår återbetalning av 
medel till statsmakterna ska det indragna beloppet budgeteras som en 
intäkt inom universitetets grundutbildning kommande år och på det sättet 
återföras till nämnder och institutioner. 
 
5.2 Sommarterminen 
 
Universitetsstyrelsen har under drygt tio år anmodat nämnderna att erbjuda 
en del av sin utbildning under sommaren. Denna verksamhet ska fortsätta 
också under sommaren 2006. Omfattningen ska vara densamma som 2005. 
______________________________________________________ 
Nämnd     Antal helårsstudenter   
     under sommaren 2006   
 
Humanistiska FN    29 
Juridiska FN     15 
Samhällsvetenskapliga FN   45 
Naturvetenskapliga FN   9   
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Debiteringsunderlag för ofördelade och gemensamma kostnader 
2006 

 
Det erforderliga beloppet för ofördelade och gemensamma kostnader  
- 253 214 tkr - kommer att faktureras fakultetsnämnderna enligt följande. 
Debiteringsprinciperna fastställdes av universitetsstyrelsen inför 
budgetåret 1997 och 2000.  
 
Nämnd    Personal- Andel av Täcknings-  
    kostnader totala per- bidrag 
    2004   sonalkost- 
      nader/andel 
      av erforder- 
      ligt belopp   
 
Humanistiska FN   359 410 23,7 %    60 057  
 
Juridiska FN     76 851   5,1 %    12 842 
 
Samhällsvetenskapliga FN 501 300 33,1 %    83 766 
 
Matematisk-naturveten- 577 800 38,1 %    96 549 
skapliga FN 
   
Summa 1 515 361   253 214 
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Transfereringar budgetåret 2006 
 

Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och VHS 10 048 tkr 
Medel för BONUS        3 219 tkr 
Medel för räntekostnader för lån i Riksgälden m m   7 905 tkr 
Medel för fackliga förtroendemän      4 841 tkr 
Medel för personalplanering       3 500 tkr 
Medel för universitetsstyrelse, rektor och prorektor    3 875 tkr 
Medel för studenthälsovård m m      5 589 tkr 
Medel för verksamhetsskydd         584 tkr 
Medel för allmänna lokaler samt för lokalvård av  52 241 tkr 
allmänna ytor 
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder    1 340 tkr1)

 
 
 
 

1) Dessutom har 3 002 tkr omförts till Humanistiska fakultetsnämnden för 
teckentolkning. 
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