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Inledning 

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med 
beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). 
Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelning mellan Nat-området och HS-området, 
storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna samt hyrestilläggets storlek. Efter 
Universitetsstyrelsens beslut (2012-11-09) har rektor fastställt (2012-11-15) de slutliga 
anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd. 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar sedan om den 
interna fördelningen av anslag och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår till de 
humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden 
beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna.  

För 2013 uppgår pris- och löneomräkningen till 0,57 procent. 

Av sammanställning nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och 
helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom HS-området. 
Ersättningsbeloppet för helårsstudenter inom utbildningsområdena humaniora, 
samhällsvetenskap, juridik och teologi räknas 2013 upp med 20,4 procent som ett led i en 
kvalitetsförstärkning av regeringen. 

Från och ned 2013 införs en särskild prislapp för VFU. Undervisningsprislappen sänks men 
införandet av VFU-prislappen innebär sammantaget ett tillskott. Områdesnämnden uppdrar åt 
respektive fakultetsnämnd att bevaka effekterna för institutionerna av den nya VFU-
prislappen. 
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Statens prislappar: 

 Hås Håp 

Hum-sam 28366 kr 19252 kr 

Nat-teknik 50377 kr 42484 kr 

Undervisning 31964 kr 37645 kr 

VFU 41953 kr 49409 kr 

Övrigt 40458 kr 32866 kr 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2013 fördelas enligt 
följande tabell (tkr): 

 

Interna 

takbelopp 

Omför-

delning 

Internt 

beslutade 

förändringar 

Samordn 

resurs och 

VFU 

Kårverk-

samhet 

Särskilda 

åtaganden 

Summa 

ek ram 

   1 2 3 4 5 6 7 

HUM 381 315 1 299 -8 325 1 222 -2 352 18 915 392 074 

JUR 118 482 -4 481 -260 -57 -845 538 113 376 

SAM 780 904 -25 315 -10 755 -3 676 -3 733 3 563 740 987 

Summa 1 280 701 -28 497 -19 340 -2 511 -6 930 23 015 1 246 438 

TABELL 1. 

1. Interna takbelopp 

Interna takbelopp 2012: 

HS-området: 1210 932 tkr  

Humfak 351 006 tkr 

Jurfak 109 989 tkr 

Samfak 749 937 tkr 
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I takbeloppet ingår inför 2013 följande förändringar som påverkar HS-området: 

Pris- och löneomräkningen för 2013 är 0,57 procent vilket motsvarar 6 902 tkr. (Humfak 
2 000 tkr, Jurfak 627 tkr, Samfak 4 275 tkr) 

HS-området erhåller 89 471 tkr som en kvalitetsförstärkning  av anslaget till utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå genom att ersättningen per helårsstudent räknas upp. (Humfak 
34 429 tkr, Jurfak 13 534 tkr, Samfak 41 475 tkr). Fördelning sker på basis av andelen av 
genomsnittligt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter per fakultet inom HS-området 
åren 2009-2011.  

Omfördelning av takbelopp inom lärarutbildning : Totalt 35 000 tkr av takbeloppet vid 
Områdesnämnden för naturvetenskap överförs till Områdesnämnden för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap m a a att verksamheten vid UTEP flyttas. Det innebär att 
Humanistiska fakultetsnämnden tillförs 14 000 tkr (CeHum) och Samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden 21 000 tkr (15 000 tkr till IPD+6 000 tkr till BUV). Resterande 1 167 tkr 
avser ökat takbelopp för juristernas del i lärarprogrammen (Jurfak).  

Indragning av takbelopp: Totala indragningar av takbelopp inklusive indragning för 
inaktiva studenter uppgår till sammanlagt 62 738 tkr för HS-området.   

Minskat takbelopp pga inaktiva studenter innebär minskat takbelopp för HS-området med 
31 785 tkr (Humfak 10 870 tkr, Jurfak 3 948 tkr, Samfak 16 967 tkr). Dessa belopp är 
fördelade i proportion till inaktiva studenter vid respektive fakultet.  

Resterade indragning till följd av införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter och 
finansiering av nya/utbyggda utbildningar uppgår till 30 953 tkr och fördelas Humfak 9 249 
tkr, Jurfak 2 887 tkr och Samfak 18 817 tkr. Medlen är fördelade i proportion till respektive 
fakultets takbelopp enligt kolumn 1-4. 

Det interna takbeloppet för HS-området för 2013 blir efter dessa förändringar 1 280 701 tkr 
och fördelat per fakultet: 

  

Interna 

takbelopp 

2012 

Pris- och 

löneom-

räkning 

Kvalitetsför-

stärkning 

Omförd av 

takbelopp 

lärarutb 

Indragning 

takbelopp 

Interna 

takbelopp 

2013 

   1 2 3 4 5 6 

HUM 351 006 2 000 34 429 14 000 -20 120 381 315 

JUR 109 989 627 13 534 1 167 -6 835 118 482 

SAM 749 937 4 275 41 475 21 000 -35 783 780 904 

Summa 1 210 932 6 902 89 438 36 167 -62 738 1 280 701 

TABELL 2. 
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2. Omfördelning 

Omfördelning mellan områdena sker i enlighet med ett system infört 2003 där HS-området 
bidrar till Nat-områdets lokalkostnader. Samtidigt erhåller HS-området medel för kostnader i 
samband med språklig färdighetsträning. Omfördelning för HS-området uppgår till -28 497 
tkr (Humfak 1 299 tkr, Jurfak -4 481 tkr, Samfak -25 315 tkr).  

3. Internt beslutade förändringar 

Totalt för HS-området -19340 tkr (Humfak -8 325 tkr, Jurfak -261 tkr, Samfak -10 755 tkr) 

Inga nya tillskott inför 2013. Tillskott från tidigare år framgår av bilaga 1 rektorsbeslut: 

4. Medel för samordningsresurs för lärarutbildningarna inkl VFU  

Omorganisationen av lärarutbildningen innebar att ett ökat ansvar för att administrera 
lärarutbildningarna faller på de s.k. samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. För att 
förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid 
samordningsinstitutionerna fattade rektor 2011-05-05 beslut om att tillföra medel till 
samordningsinstitutionerna. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
tillförs 4 358 tkr för detta ändamål. Medlen fördelar sig enligt följande:  

Humfak 2 447 tkr  ERG 1 548 tkr, ISD 898 tkr 

Samfak 1 911 tkr  STVE 542 tkr, BUV 684 tkr, IPD 684 tkr 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller dessutom 10 053 tkr 
för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid 
samordningsinstitutionerna. Den fördelar sig enligt följande: 

Humfak 5 133 tkr  ERG 2 353 tkr, ISD 2 780 tkr 

Samfak 4 920 tkr  STVE 784 tkr, BUV 2 780 tkr, IPD 1 356 tkr 

Nettoförändringen för HS-området 2013 dvs nettotillskottet efter avdrag för respektive 
nämnds bidrag till finansieringen, uppgår till – 2511 (Humfak 1 222 tkr, Jurfak – 57 tkr, 
Samfak – 3 676) 

Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna. Kostnader faktureras 
institutionerna vid fakulteterna. Maximal uttaxering för HS-området är 16 735 tkr (92, 97 
procent) (Humfak 5 215 tkr (31, 16 procent), Samfak 11 520 tkr (68,84 procent).  
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5. Medel för kårverksamhet 

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Inför 2013 har 
Universitetsstyrelsen efter äskande från kåren beslutat om en ökning av ramen med 600 tkr. 
Totalt avsätter HS-området 6 930 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet 
motsvarar: Humfak 2 352 tkr, Jurfak 845 tkr, Samfak 3 733 tkr 

Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av 
fakultetsföreningar motsvarande 1 755 tkr. Per fakultet fördelas sig dessa enligt:  

Humfak 599 tkr, Jurfak 210 tkr, Samfak 946 tkr, vilket fakulterna anmodas avsätta medel till. 

6. Medel för särskilda åtaganden 

De tilldelade medlen vid sidan om anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppgår för HS-området till totalt 23 015 tkr. De särskilda åtagandena framgår i 
regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande: 

TÖI: 11 235 tkr (Humfak).  

Svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 3 376 tkr (Humfak) 

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 500 tkr (Humfak) 

Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Universitetsstyrelsen har 
beslutat uppdra åt rektor att fördela medlen för utveckling av lärarutbildning för dövas och 
hörselskadades behov. 

Regeringen har beslutat öka incitamenten för högre kvalitet i utbildningarna genom att fördela 
en del av resurserna på grundval av resultat i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar. För HS-
området uppgår den kvalitetsbaserade resurstilldelning till 5 904 tkr (Humfak 1 804 tkr, Jurfak 
538, Samfak 3 563 tkr). Fördelning har skett i proportion till kolumn 1-2.  

7. Ekonomisk ram 2013  

Den ekonomiska ramen för 2013 uppgår till 1 246 438 tkr för HS-området.  

Humfak 392 074 tkr 

Jurfak 113 376 tkr 

Samfak 740 987 tkr 
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Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

Medlen för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2013 fördelas enligt följande 
tabell (tkr): 

  

Ekonomisk 

ram 2012 

Förändr 

proppen 

Omfördeln 

utb vet 

Internt 

beslutade 

förändringar 

Kårverk-

samhet 

Temporärt 

resurs-

tillskott Summa 

   1 2 3 4 5 6 7 

HJS OMR      23 257 23 257 

HUM 282 522 5 430 1 389 -2734 -54    286 552 

JUR 40 933 786   1289 -8   43 000 

SAM 318 614 16 124 1 389 -9932 -76   326 118 

Summa 642 069 22 340 2 777 -11 378 -138 23 257 678 927 

TABELL 3. 

1. Ekonomisk ram 2012 

Ekonomisk ram för HS-området 2012 var 642 069 tkr. 

Humfak 282 522 tkr 

Jurfak 40 933 tkr 

Samfak 318 614 tkr 

2. Förändringar enligt budgetpropositionen  

Totalt erhåller HS-området 22 340 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen (Humfak 
5 430 tkr, Jurfak 786 tkr, Samfak 16 124 tkr)  

Pris- och löneomräkning 0, 57 procent på 642 069 tkr: 3 695 tkr (Humfak 1 626 tkr, Jurfak 
235 tkr, Samfak 1 834 tkr) 

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå har minskat med 445 tkr (båda 
nämnderna) pga omfördelning som baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel samt 
vetenskaplig produktion och citeringar. Fördelas i proportion till kolumn 1.  

Internationaliseringsmedel: 8 645 tkr (Humfak 3 804 tkr, Jurfak 551 tkr, Samfak 4 290 tkr)  
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Delfinansiering av fond för internationella ekonomiska studier 10 000 tkr (Samfak) 

 

3. Omfördelning utbildningsvetenskapliga forskningsmedel  

Omfördelning mellan områdena uppgår till 2 777 tkr. (Humfak (ERG 1 389 tkr), Samfak 
(BUV 1 389 tkr)) 

Totalt belopp för utbildningsvetenskaplig forskning inom HS-området i enlighet med 
Samordningsgruppens förslag som universitetsstyrelsen beslutat om uppgår till 63 595 tkr 

Humfak 18 314 tkr inkl 835 140 som avser enhet 119 (IC direkt under Humfak) (ERG 9 943 
tkr, ISD 7 537 tkr) 

Samfak 45 281 tkr (STVE 3 186 tkr, BUV15 082 tkr, IPD 18 713 tkr, SPEC 8 300 tkr)  

4. Internt beslutade förändringar 

Totalt belopp för HS-området -11 378 tkr (Humfak – 2 734 tkr, Jurfak 1 289 tkr, Samfak – 
9 932 tkr) 

Tillskott från tidigare år framgår av bilaga 1 rektorsbeslut. 

 Nya tillskott inför 2013:  

-Institutet för Turkietstudier 2 200 tkr 2013-2017 till Humfak, Institutionen för orientaliska 
språk 

-Stockholms barnrättscentrum 2 000 tkr 2013-2014 till Jurfak, Juridiska institutionen 

5. Medel för kårverksamhet 

Medel för finansiering av doktorandombudsman på halvtid uppgår till 138 tkr. Bas för 
fördelning är antal doktorander per område senaste helåret. 

Humfak 54 tkr, Jurfak 8 tkr, Samfak 76 tkr.  

6. Temporärt resurstillskott  

Redan 2013 till följd av höjt basanslag från 2014 som ger Områdesnämnden 23 257 tkr. 
Budgeten för 2013 underbalanseras enligt beslut i universitetsstyrelsen. Områdesnämnden 
kommer under 2013 fatta beslut om fördelning av dessa medel.  
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7. Ekonomisk ram 2013 

Ekonomisk ram för HS-området för 2013 uppgår till 678 927 tkr  

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 23 257 tkr 

Humfak 286 552 tkr 

Jurfak 43 000 tkr 

Samfak 326 118 tkr 

 

Områdesgemensamma kostnader 

   UGA  FUF 

Områdesnämndens verksamhet: 

-vicerektors disposition  250  350 

-sammanträden Områdesnämnden  100  200 

-omkostnader information   50  200 

-USI-samarbete  100  0 

TOTALT   500 tkr  750 tkr 

 

För 2013 avsätts sammanlagt 1 250 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens 
verksamhet. De avsatta beloppen avser både 2012 och 2013 då inga medel avsattes för 2012 
och områdesnämnden haft kostnader innevarande år finansieras dessa i budget för 2013. Det 
innebär att avsatta medel för 2014 kommer att vara lägre.  

I posten vicerektors disposition för FUF ingår omkostnader i samband med hedersdoktorer.  

Till omkostnader i samband med områdesnämndens sammanträden samt ett årligt internat 
avsätts totalt 300 tkr.  
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Omkostnader för information av ser dels uppbyggnad av en hemsida, dels omkostnader för 
trycksaker som rör området t.ex. strategisk plan. Totalt avsatt belopp för 2012 och 2013 är 
250 tkr 

För USI-samarbete avsätts i enlighet med tidigare beslut av områdesnämnden 80 tkr för 2013 
samt ytterligare 20 tkr för finansiering av omkostnader som hänförs till 2012.  

Områdesnämnden ger dessutom vicerektor i enlighet med samma princip som för rektor 
möjlighet att löpande under året fördela medel för strategiska satsningar inom HS-området. 
Dessa medel uttaxeras i efterhand. Större strategiska satsningar finansieras efter beslut i 
Områdesnämnden genom de medel som finns avsatta på FUF för Områdesnämnden.  

 

  UGA FUF Summa 

HUM 157 295 452 

JUR 41 32 73 

SAM 302 423 725 

Summa 500 750 1 250 

TABELL 4. 

 

Universitetsgemensamma kostnader 

Av nedanstående tabell framgår fördelning av de universitetsgemensamma kostnaderna. 
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap betalar sammanlagt 405 232 
tkr varav 249 236 på UGA och 155 996 på FUF. 

I underlaget för personalkostnader har hänsyn tagits till flytt av UTEP till HS-området (ERG 
samt BUV och IPD) 

  UGA FUF Summa 

HUM 79 223 59 994 139 217 

JUR 22 563 14 221 36 784 

SAM 147 450 81 781 229 231 

Summa 249 236 155 996 405 232 

 

varav förvaltning   

    

  UGA FUF Summa 
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HUM 62 439 31 773 94 212 

JUR 16 208 3 464 19 672 

SAM 119 930 45 602 165 532 

Summa 198 577 80 839 279 416 

 

varav gemensamma nämnden  

    

  UGA FUF Summa 

HUM 16 784 28 221 45 005 

JUR 6 355 10 757 17 112 

SAM 27 520 36 179 63 699 

Summa 50 659 75 157 125 816 

TABELL 5. 

 

Förslag till beslut: 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar  

att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnden och de humanistiska, juridiska och 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna enligt tabell 1 och 3  

att uppdra åt respektive fakultetsnämnd att bevaka effekterna för institutionerna av införandet 
av den nya VFU-prislappen 

att anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för finansiering 
av fakultetsföreningar enligt ovan 

att under 2013 fatta beslut om det temporära resurstillskottet 

att fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitetsgemensamma 
kostnaderna (förvaltningen) ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt tabell 4 

att fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de 
universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabell 5 

att arbetsutskottet inför budgetprocessen 2014 initierar och föreslår principer och strategiska 
överväganden för fördelning av medel inom området samt föreslår effektiviseringar och 
förbättringar i transparensen i budgetprocessen som helhet. 


