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Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2013 

1 Inledning 

Universitetsstyrelsen har i beslut 2012-11-09 fördelat anslagsmedel för 2013 till 
områdesnämnderna. Styrelsen har vidare fastställt debiteringen av medel för gemen-
samma kostnader samt storleken på de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbild-
ningarna (VFU-avgiften) och vissa lokalkostnader (hyrespålägget). Styrelsens beslut är 
utformat i generella termer och kan inte ligga till grund för områdesnämndernas arbete. 
Det kompletteras därför med föreliggande rektorsbeslut, som är mer tekniskt till sin 
karaktär.  

2 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna 

2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

De ekonomiska ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) förde-
las enligt följande tabell. Beloppen anges i tkr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämnd Interna Omför- Internt Medel för Medel för Medel för Summa
takbelopp delning beslutade samord- kårverk- särskilda

föränd- ningsresurs samhet åtaganden
ringar för lärarutb.

inkl VFU
1 2 3 4 5 6 7 8

Områdesnämnden för 1 280 701 -28 497 -19 340 -2 511 -6 930 23 015 1 246 438
humaniora, juridik och
samhällsvetenskap

Områdesnämnden för 264 109 28 497 -4 206 2 511 -1 105 2 679 292 485

naturvetenskap

Övriga mottagare 0 23 546 8 035 30 577 62 158

Summa 1 544 810 0 0 0 0 56 271 1 601 081
Tabell 1
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Kolumn 2: Interna takbelopp   

En rad förändringar sker i takbeloppet inför 2013. Nettoeffekten av förändringarna är en 
ökning av takbeloppet med 8 413 tkr. Förändringarna redovisas närmare i tabellen 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolumn C: Pris- och löneomräkning 

Universitetet erhåller inför 2013 en pris- och löneomräkning av anslagen för ökade 
hyror, priser och löner om 0,57 procent.  

Kolumn D: Kvalitetsförstärkning 

Universitetet erhåller vidare sammanlagt 89 471 tkr som en kvalitetsförstärkning av 
anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. Förstärkningen innebär att ersättningen per helårsstudent inom 
dessa områden räknas upp. Fördelningen på områdesnämnderna sker på basis av 
genomsnittligt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter inom HJS-området åren 
2009-2011.  

Kolumn E: Tillskott och omfördelning av takbelopp inom lärarutbildningarna 

Universitetets takbelopp har ökat med 3 594 tkr till följd av omfördelningar inom 
landets lärar- och förskollärarutbildningar. Samtidigt har takbeloppet minskat med 
2 427 tkr då minskade avhopp och bättre genomströmning i lärar-/förskollärar-

Nämnd Interna Pris- och Kvalitets- Tillskott o Indragning Interna

takbelopp löneom- förstärk- omfördel- av tak- takbelopp

2012 räkning ning ning av tak- belopp 2013

belopp inom

lärarutb
A B C D E F G

Områdesnämnden för 1 210 932 6 902 89 438 36 167 -62 738 1 280 701
humaniora, juridik och

samhällsvetenskap

Områdesnämnden för 318 841 1 817 33 -35 000 -21 582 264 109
naturvetenskap

Övriga mottagare 6 624 35 -6 659 0

Summa 1 536 397 8 754 89 471 1 167 -90 979 1 544 810

Tabell 2
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utbildningarna anses leda till sänkta kostnader. Nettoförändringen på 1 167 tkr tillförs 
områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.  
 
I kolumnen omförs vidare 35 000 tkr av takbeloppet från områdesnämnden för natur-
vetenskap till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap med 
anledning av organisatoriska förändringar avseende Institutionen för utbildnings-
vetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner. 
 
Kolumn F: Indragning av takbelopp 
 
Universitetets takbelopp har även minskat med följande belopp: 
 
 46 785 tkr till följd av indragning med anledning av inaktiva studenter  

 
 22 516 tkr till följd av införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter 

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

utbildningar 
 
 8 100 tkr för att finansiera lärarutbildning inom bild, slöjd och dans vid fack-

högskolorna.  
 
Den sammanlagda nettoförändringen uppgår som framgår till -90 979 tkr. Denna 
minskning täcks till del genom att det takbelopp som idag ligger placerat centralt på 
universitetet (6 659 tkr) minskas till 0. Resterande indragningar fördelas ut 
proportionerligt på områdesnämnderna i förhållande till respektive områdes takbelopp 
enligt kolumn B-E, utom den del som avser inaktiva studenter vilken i stället fördelas i 
relation till hur många av de inaktiva studenterna som fanns inom området 2011.  

Kolumn G: Interna takbelopp 2013 

I kolumnen anges hur stora takbelopp områdesnämnderna erhåller inför 2013.  

Kolumn 3: Omfördelning 
 
Två av fakultetsnämnderna har sedan 2003 tilldelats årliga fasta tillskott till takbeloppet. 
Var och ett av dessa tillskott har finansierats genom omfördelning från alla fakultets-
nämnder, inklusive de fakulteter som fått tillskotten. I enlighet med den nya organisa-
tionen fördelas nu,  efter pris- och löneomräkning, 5 768 tkr till områdesnämnden för 
humaniora, juridik och samhällsvetenskap och 29 996 tkr till områdesnämnden för 
naturvetenskap. I kolumnen anges nettobeloppet per områdesnämnd, efter att omfördel-
ningen för att finansiera tillskotten gjorts. 
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Kolumn 4: Internt beslutade förändringar 
 
Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom en proportionell 
minskning av medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. 
Det omvända gäller om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott 
inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå finansieras inom ramen för befint-
liga ekonomiska resurser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Basen för 
beräkningen är de omfördelade takbeloppen (summan av kolumn 2 och 3). 
 
Varje beslutad omfördelning av resurser mellan nämnderna ligger kvar till ett kom-
mande år och byggs då på med ytterligare förändringar av samma karaktär. En perma-
nent förstärkning till en nämnd medför alltså en permanent omfördelning av resurser, 
tilldelning av medel under en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod 
och engångsmedel under ett budgetår. 
 
För budgetåren 2003-2012 har universitetsstyrelsen fattat beslut om tillskott av detta 
slag och en omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. För 2013 är 
följande tillskott aktuella:  
 
Övriga tillskott  
 
Nya tidsbegränsade tillskott 

7 173 tkr avsätts som ett engångsbelopp för att täcka kostnader för flytt av verksamhet 
från Campus Konradsberg. Medlen läggs på raden Övriga mottagare. 

24 715 tkr avsätts som ett engångsbelopp för att täcka kostnaderna under 2012 för de 
tomma lokaler som ska avvecklas vid Campus Konradsberg. Medlen läggs på raden 
Övriga mottagare.  

Enheten för utbildningstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet erhåller 3 263 tkr 
ytterligare ett år. Medlen läggs på raden Övriga mottagare.  

Tidsbegränsade löpande tillskott 

1 150 tkr avsätts för att täcka kostnader för universitetets avvecklingsavtal med 
Waldorflärarhögskolan (tidigare Rudolf Steinerhögskolan) under 2011. Medel ska i 
enlighet med avtalet föras till Waldorflärarhögskolan fram till dess att avtalsperioden är 
slut 2012. Medlen läggs på raden Övriga mottagare. 

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 100 tkr (sjätte året av tio) för att täcka 
ombyggnadskostnader i samband med flytten av ITM till Geovetenskapens hus. 
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En sammanställning av samtliga tillskott, inklusive de som avser forskning och utbild-
ning på forskarnivå, finns i bilaga 1. I de fall tillskotten avser både utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå har andelen för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå schablonmässigt beräknats till 45 procent 
medan resterande 55 procent hänförts till forskning och utbildning på forskarnivå.  

Två undantag finns. De medel som disponeras av förvaltningsenheter fördelas med  
60 procent till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 40 procent till forskning 
och utbildning på forskarnivå. De medel som ska täcka kostnader för flytt av verksam-
het från Konradsberg samt för tomma lokaler därstädes fördelas i enlighet med lokal-
kostnadernas fördelning på verksamhetsgren i resultaträkningen, not 1 för senaste hela 
verksamhetsår. För 2011 var den fördelningen 60 procent på utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå och 40 procent på forskning och utbildning på forskarnivå.  

De belopp som anges i tabellen i bilaga 1 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: Medel för samordningsresurs för lärarutbildningarna inklusive verksam-
hetsförlagd utbildning (VFU)  

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär 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 tillförs områdesnämnden för humaniora, juridik och sam-
hällsvetenskap 4 358 tkr och områdesnämnden för naturvetenskap 1 798 tkr. Basen för 
finansieringen är de omfördelade takbeloppen enligt kolumn 2-3. 
 
Vidare erhåller områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
10 053 tkr och områdesnämnden för naturvetenskap 2 781 tkr för att förstärka administ-
rationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samordningsinstitutionerna. 
Basen för finansieringen är utnyttjat takbelopp i kronor inom utbildningsområdet 
undervisning under de senaste tre åren. 
 
De belopp som redovisas i kolumn 5 är, precis som i övriga kolumner, nettotillskott 
efter avdrag för nämndernas bidrag till finansieringen. 

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till Stockholms universitets stu-
dentkår (raden Övriga mottagare) för vissa verksamheter. Skälet till att dessa över-
föringar redovisas i särskild kolumn är att basen för beräkningen inte, som i kolumn 4, 
utgörs av de omfördelade takbeloppen utan av antalet takbeloppsfinansierade helårsstu-
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denter per område senaste hela verksamhetsår. Beloppen pris- och löneomräknas enligt 
avtal mellan universitetet och studentkåren.  

Det nu gällande avtalet med studentkåren löper ut vid halvårsskiftet 2013. Studentkåren 
har meddelat att inför kommande avtalsperiod ser de behov av förstärkt finansiering av 
studentmedverkan, med totalt 600 tkr per år. En sådan förstärkning är medräknad i 
beloppen nedan. Inför 2013 ska därför följande belopp avsättas inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå: 

Medel för studentmedverkan    5 340 tkr 
Medel för studiesocial verksamhet       865 tkr 
Gaudeamus    1 830 tkr 

I sitt beslut från 2012-11-09 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämn-
derna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas 
enligt följande:  

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 755 tkr 
Områdesnämnden för naturvetenskap      277 tkr 
 
Kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden 

Universitetet tilldelas medel vid sidan av anslaget för utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå, s k särskilda åtaganden (anslag 2:71 Särskilda medel till universitet och hög-
skolor). Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning i kolumn 7 enligt följande: 

Tolk- och översättarinstitutet: 11 235 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. Beloppet har minskat med 1 000 tkr i förhållande till 2012 med 
anledning av att verksamheter som avser lexikaliskt arbete inom tolkområdet flyttats 
från universitetet till Institutet för språk och folkminnen. 
 
Nationellt resurscentrum i kemi: 1 300 tkr till områdesnämnden för naturvetenskap. 
 
Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inkl teckenspråkstolkning: 
28 317 tkr till Studentavdelningen. 

Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och svensk-
undervisning för invandrare: 3 376 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap. 

Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 2 260 tkr för senare 
fördelning av rektor. 
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Lärarutbildning i minoritetsspråk: 2 500 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik 
och samhällsvetenskap. 

Kvalitetsbaserad resurstilldelning: 7 283 tkr. Regeringen har beslutat att öka incitamen-
ten för högre kvalitet i utbildningarna genom att låta en del av resurserna för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå fördelas på grundval av resultaten av Högskoleverkets 
kvalitetsutvärderingar. För de utbildningar som vid kvalitetsutvärderingen ges omdömet 
mycket hög kvalitet erhåller lärosätena en ökad resurstilldelning. För 2013 innebär detta 
en förstärkning på 7 283 tkr för Stockholms universitet. Dessa medel fördelas ut på 
områdesnämnderna proportionellt i förhållande till nämndernas interna takbelopp enligt 
kolumn 2-3.  

Kolumn 8: Summa 

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2-7 och utgör de ekono-
miska ramar områdesnämnderna kan räkna med 2013 förutsatt att värdet av helårs-
prestationerna och helårsstudenterna inom nämndområdet motsvarar de angivna interna 
takbeloppet i kolumn 2. 

Rektor beslutar 

att  fastställa interna takbelopp enligt kolumn 2 i tabell 1 ovan. 

att de områdesnämnder som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till 
ett värde som uppgår till nämndens interna takbelopp ska återbetala mellanskillna-
den mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2013 års slut. Medlen ska 
användas för återbetalning av takbelopp till statsmakterna.  

2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 

Medlen för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2013 fördelas enligt föl-
jande tabell. Beloppen anges i tkr.  

 

 

 

 

 

Nämnd Ekonomisk Föränd- Omfördel- Internt Medel för Temporärt Summa
ram budget- ringar enl ning utbild- beslutade kårverk- resurs-
året 2012 budget- ningsveten- föränd- samhet tillskott

proposi- skapl. forsk- ringar
tionen ningsmedel

1 2 3 4 5 6 7 8

Områdesnämnden för 642 069 22 340 2 777 -11 378 -138 23 257 678 927
humaniora, juridik och
samhällsvetenskap

Områdesnämnden för 768 723 14 774 -2 777 -12 577 -111 27 243 795 275
naturvetenskap

Övriga mottagare 19 330 -19 330 23 955 249 24 204

Summa 1 430 122 17 784 0 0 0 50 500 1 498 406
Tabell 3
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Kolumn 2: Ekonomisk ram budgetåret 2012 

Beloppen i kolumn 2 utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2012, exklusive 
de interna förändringar som tidigare beslutats samt medlen för kårverksamhet. Dessa 
upprepas i stället i kolumn 5 och 6. Motivet för detta förfaringssätt är att det är önskvärt 
att göra sammanställningen för forskning och utbildning på forskarnivå så likformig 
som möjligt med motsvarande sammanställning rörande utbildningen på grundnivå och 
avancerad nivå, där var och en av de internt beslutade förändringarna sedan 2003 lätt 
kan identifieras. 

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen 

Universitetet erhåller inför 2013 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning 
och utbildning på forskarnivå med 0,57 procent. 

Universitetet erhåller vidare enligt budgetpropositionen ett tillfälligt tillskott 2013 om 
10 000 tkr för delfinansiering av en fond för internationella ekonomiska studier. Det till-
fälliga tillskottet fördelas till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhälls-
vetenskap som har till uppgift att besluta om fördelning av medlen vidare. 

Regeringens omfördelningssystem för forskningsmedel, där antalet citeringar i veten-
skapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används som kriterier, inne-
bär för 2013 att universitetet får en sänkning av basanslaget med 445 tkr. Denna sänk-
ning fördelas på områdesnämnderna i proportion till det totala anslaget för forskning 
och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 2. 

Universitetet erhöll redan 2011 en förstärkning av basanslaget på 19 330 tkr. Universi-
tetsstyrelsen beslutade 2011-2012 att avsätta dessa medel för ökad internationalisering. 
Medlen förs nu till områdesnämnderna i proportion till det totala anslaget för forskning 
och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 2. 

Kolumn 4: Omfördelning utbildningsvetenskapliga forskningsmedel 

I kolumnen redovisas förändringar i fördelningen av utbildningsvetenskapliga forsk-
ningsmedel med anledning av förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna. 
Förslaget innefattar vissa omfördelningar av forskningsmedel mellan områdesnämn-
derna som ett resultat av omorganisationen av lärarutbildningen.  

Det totala belopp som ska avsättas för utbildningsvetenskaplig forskning uppgår till 
följande: 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap  63 595 tkr 
Områdesnämnden för naturvetenskap      8 671 tkr 
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I kolumnen redovisas nettoförändringarna per nämnd.  

Kolumn 5: Internt beslutade förändringar 

Här redovisas internt beslutade förändringar för forskning och utbildning på forskarnivå 
på samma vis som i kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 
Basen för beräkningen är kolumn 2-4. För 2013 är följande tillskott m m aktuella: 

Strategiska satsningar 

Det belopp (11 200 tkr) som avser rektors strategiska satsningar på forskning och 
utbildning på forskarnivå under 2012 redovisas under Övriga mottagare, kolumn 5 i 
tabell 3 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2012-11-09. 

Övriga tillskott 

Nya permanenta tillskott 
 
Institutet för Solfysik kommer att överföras från Vetenskapsrådet till Stockholms 
universitet under 2013. Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller ett perma-
nent tillskott om 3 000 tkr för verksamheten. 

Nya tidsbegränsade tillskott 

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

Tidsbegränsade löpande tillskott 

Stockholm Resilience Centre har tillförs ett särskilt tillskott om 3 000 tkr för sin verk-
samhet. Detta förs nu till områdesnämnden för naturvetenskap (sjätte året av sex). 

Samtliga tillskott redovisas i bilaga 1. De belopp som anges i bilagan är bruttotillskotten 
medan de belopp som anges i kolumn 5 i tabell 3 ovan är nettobeloppen efter avdragen 
för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven. 

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till studentkåren (raden Övriga 
mottagare) för studentmedverkan. Det rör sig om 249 tkr för finansiering av en dokto-
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randombudsman på halvtid. Basen för omfördelningen är antal doktorander per område 
senaste helår.  

Kolumn 7: Temporärt resurstillskott 

Då det är känt att universitetets basanslag kommer att höjas med omkring 50 500 tkr 
från 2014, som en följd av regeringens satsningar i forsknings- och innovationsproposi-
tionen, och i ljuset av att universitetet har ett betydande sparat kapital har universitets-
styrelsen beslutat att underbalansera budgeten 2013. Det innebär att samma belopp som 
universitetet erhåller i förstärkning 2014, 50 500 tkr, redan i budgeten 2013 fördelas ut 
till områdesnämnderna. Basen för fördelningen är respektive nämnds andel av det totala 
anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 2-6. 

Kolumn 8: Summa 

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2-7 och utgör områdes-
nämndernas ekonomiska ramar inför 2013. 

I den ekonomiska ramen för områdesnämnden för naturvetenskap ingår tidsbegränsade 
tillskott från 2012. Det rör sig om 500 tkr för satsning på Stockholms matematikcentrum 
åren 2012-2014, 1 000 tkr för satsning på frielektronlaserforskning åren 2012-2015 samt 
1 360 tkr för medfinansiering av strålrör vid MAX IV-laboratoriet i Lund åren  
 2012-2021. (Beloppen angivna i 2012 år pris- och löneläge.) 

3 Gemensamma kostnader 

3.1  Storleken på de gemensamma kostnaderna 

I nedanstående tabell redovisas förändringar i de gemensamma kostnaderna inför 2013. 
Gemensamma kostnader omfattar de resurser som hanteras: 
 
 av nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter, dvs Stockholms universitets-

bibliotek (SUB), Universitetspedagogiskt centrum (UPC) och Forskningsservice 
 

 av förvaltningschefen inom ramen för förvaltningsbudgeten (Förvaltning, Övriga 
gemensamma kostnader).  

 
Beloppen anges i tkr. 
 
 
 
 
 

Verksamhet Ramar 2012   Pris- och löne- Förändringar Summa
   omräkning       inför 2013

1 2 3 4 5

Nämnden för fakultetsgemen- 164 826 940 16 120 181 886
samma verksamheter
Förvaltning 279 789 1 595 15 150 296 534
Övriga gemensamma kostnader 107 717 614 -2 354 105 977

 
Totalt 552 332 3 149 28 916 584 397
Tabell 4
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Kolumn 2: Ramar 2012 

Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2012.  

Kolumn 3: Pris- och löneomräkning 

Här redovisas pris- och löneomräkning inför 2013 (0,57 procent).  

Kolumn 4: Förändringar inför 2013 

Här redovisas förändringar inför 2013. Det rör sig om följande:  

De förändringar som sker i nämndens för fakultetsgemensamma verksamheter uttaxe-
ring av medel redovisas i nämndens budgetförslag. 

Posten Förvaltning ökar med 15 150 tkr med anledning av: 

 ett permanent tillskott om 2 800 tkr för förstärkt administration kring internationella 
samarbeten  

 ett permanent tillskott om 2 000 tkr för förstärkt administrativt stöd till områdes-
nämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap  

 ett permanent tillskott om 2 000 tkr för driftskostnader för Spökslottet m m  

 ett permanent tillskott om 1 900 tkr för alumnkoordinering m m  

 ett permanent tillskott om 700 tkr för förstärkt examenshandläggning  

 ett permanent tillskott om 700 tkr för förstärkt antagningshandläggning  

 ett permanent tillskott om 650 tkr för överföring av VFU-sekreteraruppdrag 

 ett permanent tillskott om 600 tkr för förstärkning av Internrevisionen  

 ett temporärt tillskott om 2 100 tkr/år mellan åren 2013-2016 för Ladokutveckling 
inför Ladok 3 

 ett temporärt tillskott om 1 700 tkr/år under 2013-2014 för bostadsservice till studen-
ter och gästforskare. 
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Förändringen under posten Övriga gemensamma kostnader består av: 

 ett tillskott om 4 636 tkr för höjda avgifter för studiedokumentationssystemet Ladok 
och antagningssystemet NyA. Av beloppet utgör 2 124 tkr engångsmedel under 2013 
för antagningssystemet NyA.  

 minskade permanenta kostnader om 6 990 tkr för allmänna lokaler vid Campus 
Konradsberg. 

Kolumn 5: Summa 

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2-4 och utgör de ekono-
miska ramarna för de gemensamma verksamheterna. 

Den slutliga totalsumman (584 397 tkr) kommer att debiteras områdesnämnderna i 
enlighet med avsnitt 3.2 nedan.  

Rektor beslutar 

att fastställa ny förteckning över övriga gemensamma kostnader enligt bilaga 2. 

3.2  Debiteringen av de gemensamma kostnaderna 

De gemensamma kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenar samt på områdesnämn-
derna enligt nedanstående tabell. Beloppen i sista kolumnen utgör de belopp med vilka 
nämnderna ska bidra till de gemensamma kostnaderna. Redovisningen grundar sig på 
tabell 6-8 i bilaga 3.  

 

 

 

 

 

Nämnd UGA FUF Totalt

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

Områdesnämnden för naturvetenskap 56 457 122 708 179 165

Totalt 305 693 278 704 584 397
Tabell 5
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Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor 
Lena Gerholm och förvaltningschefen, universitetsdirektör Ann-Caroline Nordström. 
Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närva-
rande har varit Angelica Åberg, Ledningskansliet (protokollförare). Föredragande har 
varit planeringschef Joakim Malmström.  

 

Kåre Bremer 

   Joakim Malmström 
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Förteckning över särskilda tillskott

Ändamål Nämnd Tillskott utbildning Tillskott forskning
på grundnivå och och utbildning på
avancerad nivå forskarnivå
(tkr) (tkr)

Från 2003

Hyreskostn Hist inst/Musikvet inst Hum 88
IT-universitetet Sam 630
Lokalkostn Företagsek inst Sam 280
Personalplanering Sam 131
Personalplanering Nat 105

Från 2004

Bergianska botaniska trädgården Nat 1 500

Från 2005

Teckentolkning Hum 2 940
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Jur 53 97
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Sam 525 975
Kombinationsutbildning Nat 772
Stockholm BioScience Nat 300
Manne Siegbahnlaboratoriet Nat 9 011

Från 2006

Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Jur 53 97
Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Sam 525 975
Bortfallande avgift till VHS Nat -550
Manne Siegbahnlaboratoriet Nat 1 600

Från 2007

Teckentolkning Hum -2 940
Manne Siegbahnlaboratoriet Nat 2 479

Från 2008

Språkforskning Hum 5 000
Geovetenskapens hus Nat 450 550
Stockholm BioScience Nat 200
NORDITA Nat 800
Stockholm Resilience Centre Övr 3 192
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Ändamål Nämnd Tillskott utbildning Tillskott forskning
på grundnivå och och utbildning på
avancerad nivå forskarnivå
(tkr) (tkr)

Från 2009

Utbildningsvetenskaplig forskning Hum 10 749
Utbildningsvetenskaplig forskning Sam 12 238
Kombinationsutbildning Nat -772
Utbildningsvetenskaplig forskning Nat 9 127

Från 2010

TISUS-testet Hum 1 000
Överföring av verksamhet Sam 2 286
Geovetenskapens hus Nat 752 920

Från 2011

NORDITA Nat 500
Stockholm Resilience Centre Övr 3 027

Från 2012

Medieverkstan Hum 2 300

Inför 2013

Institutet för Turkietstudier (1/5) HJS 2 200
Stockholms barnrättscentrum (1/2) HJS 2 000
Stockholm Resilience Centre NAT 6 219
Institutet för solfysik NAT 3 000
Geovetenskapens hus (6/10) NAT 1 395 1 705
Stockholm Resilience Centre (6/6) NAT 3 000
Stockholm Resilience Centre Övr -6 219
Flyttkostnader Konradsberg (1/1) Övr 4 304 2 869
Tomma lokaler Konradsberg (1/1) Övr 14 829 9 886
Medel för teckenspråkstolkning (7/x) Övr 3 263
Waldorflärarhögskolan (4/5) Övr 1 150
Rektors strategiska satsningar Övr 11 200

Anm: 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.
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Övriga gemensamma kostnader budgetåret 2013

Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och VHS 27 298
Medel för BONUS 4 827
Medel för fackliga förtroendemän 6 378
Medel för personalplanering 3 189
Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer 7 712
Medel för studenthälsovård m m 6 688
Medel för allmänna lokaler samt för lokalvård av allmänna ytor 48 226
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder 1 659

1

1
 Till detta kommer medel för teckenspråkstolkning.
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Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2013 

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2013 till totalt  
584 397 tkr. Kostnaderna fördelas först på verksamhetsgrenar (UGA och FUF) och 
därefter på områdesnämnderna i enlighet med tabell 6-8 nedan. Dessa medel debiteras 
nämnderna.  

Fördelning på verksamhetsgrenar 

Kostnader för verksamheterna under nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 
fördelas på verksamhetsgrenar enligt följande: 

 Universitetsbiblioteket: 33 procent UGA och 67 procent FUF 
 UPC: 100 procent UGA 
 Forskningsservice: 100 procent FUF 
 
Den totala fördelningen för verksamheterna under nämnden för fakultetsgemensamma 
verksamheter är 35 procent till UGA och 65 procent till FUF. 
 
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas med 60 procent till UGA och 
40 procent till FUF.  
 
Fördelning på områdesnämnder 

Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas mellan områdesnämnderna enligt en 
särskild fördelningsnyckel för bibliotekskostnaderna framtagen av nämnden för 
fakultetsgemensamma verksamheter. Kostnaderna för Universitetspedagogiskt centrum 
fördelas på basis av anslaget för UGA per nämnd medan kostnaderna för Forsknings-
service fördelas på basis av anslaget för FUF samt totala externa bidrag för forskning 
per nämnd. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas 
mellan nämnderna på grundval av storleken på respektive nämnds personalkostnader 
(enligt kontoklass 4) per verksamhetsgren.  

Tabell 6:  Fördelning av kostnader under nämnden för fakultetsgemensamma  
verksamheter i tkr 

 
 
 
 
 
 
 

Nämnd UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humaniora, 50 659 75 157 125 816
juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap 13 527 42 543 56 070

Totalt 64 186 117 700 181 886
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Tabell 7:  Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma 

kostnader (UGA) i tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8:  Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma 

kostnader (FUF) i tkr 

 

 

Nämnd Personal- Andel Förvaltning, övriga
kostnader gemensamma

 UGA 2011 kostnader UGA

Områdesnämnden för humaniora, 751 273
*

82,2% 198 577
juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap 162 415
**

17,8% 42 930

Totalt 913 688 241 507

* Inkl 18 793 tkr för personalkostnader från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska,

estetiska och praktiska kunskapstraditioner.

** Inkl personalkostnader vid Stockholms Resilienscentrum.

Nämnd Personal- Andel Förvaltning, övriga
kostnader gemensamma
FUF 2011 kostnader FUF

Områdesnämnden för humaniora, 724 989
*

50,2% 80 839
juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap 718 939
**

49,8% 80 165

Totalt 1 443 928 161 004

* Inkl 4 879 tkr för personalkostnader från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska,

estetiska och praktiska kunskapstraditioner.

** Inkl personalkostnader vid Stockholms Resilienscentrum.


