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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 (2013-11-08) har rektor fastställt (2012-11-14) 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 2014 uppgår pris- och löneomräkningen till 1,92 procent (0,57 procent 2013). 

Av sammanställning nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och 
helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom HS-området.  

 

 

 



  2 (15) 
 

 
 

 

Statens prislappar: 

  Hås Håp 

Hum-sam 28911 19622 

Nat-teknik 51346 43301 

Vård 54588 47279 

Medicin 61000 74198 

Undervisning 32579 38369 

VFU 42760 50359 

Övrigt 41236 33497 

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2014 fördelas enligt 
följande tabell (tkr): 

 

UGA 

Interna 

takbelopp 

Omför-

delning 

Internt 

beslutade 

förändr 

Områdets 

satsningar 

Samord

resurs 

och VFU 

Kårverk-

samhet 

Särskilda 

åtagan- 

den 

Omförd 

kvalitet 

2013 

Summa ek 

ram 

1 2 3 4 4B 5 6 7 7B 8 

HUM 385 202 1 324 -3 082 -797 414 -2 539 17 465 -1 804 396 182 

JUR 119 690 -4 567 -918 -237 -106 -885   -537 112 439 

SAM 794 292 -25 801 -6 128 -1 585 -2 619 -4 105 1 092 2 341 757 487 

HJS OMR       2 620         2 620 

Summa 1 299 184 -29 044 -10 128 0 -2 311 -7 529 18 557 0 1 268 729 

                    

NAT 

OMR 263 664 29 044 -3 075   1 343 -1 222 1 549   291 303 

Övr 0   13 203   968 8 751 33 521   56 443 

Totalt 1 562 848 0 0 0 0 0 53 627 0 1 616 475 

TABELL 1. 
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Kolumn 2: Interna takbelopp 

Interna takbelopp 2013: 

HS-området: 1 280 701 tkr  

Hum 381 315 tkr 

Jur 118 482 tkr 

Sam 780 904 tkr 

Pris- och löneomräkningen för 2014 uppgår till 24 544 tkr. (Hum 7 308 tkr, Jur 2 271 tkr, 
Sam 14 966 tkr) 

HS-området får en minskning av takbelopp med 11 489 tkr (Hum 3 421 tkr, Jur 1 063 tkr, 
Sam 7 005 tkr)för finansiering av utbyggnad av vård- och ingenjörsutbildningarna  vid 
andra lärosäten. Fördelas proportionerligt i förhållande till respektive områdesnämnds andel 
av universitetets totala takbelopp 2013.  

Takbelopp avseende förskollärarutbildningen motsvarande 2 291 tkr tilldelas 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. 
Dimensioneringen av förskollärarutbildningen ska ske i nära samverkan med huvudmännen. 
Antalet programnybörjare på förskollärarutbildningen ska öka med minst 120 fram t.o.m. 
2015 och under kommande år. Antalet ska i huvudsak fördelas på minst 60 programnybörjare 
2013, minst 30 programnybörjare 2014 och minst 30 programnybörjare 2015. 

En överenskommelse gällande geografiutbildningen innebär en omfördelning av takbelopp 
motsvarande 3 137 tkr från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi, 
Områdesnämnden för naturvetenskap via Områdesnämnden för humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap till Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen. 

Det interna takbeloppet för HS-området för 2014 blir efter dessa förändringar 1 299 184 tkr 
(Hum 385 202 tkr, Jur 119 690 tkr, Sam 794 292 tkr) 

Kolumn 3: 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 -29 044 
tkr (Hum 1 324  tkr, Jur -4 567 tkr, Sam -25 801 tkr).  
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Kolumn 4: Internt beslutade förändringar-universitetsnivå 

Totalt för HS-området -10 128 tkr (Hum -3 082 tkr, Jur -918 tkr, Sam -6 128 tkr) 

Tillskott från åren 2003-2013 framgår av bilaga 1 rektorsbeslut. 

 

Nya permanenta tillskott:  

Tisus-test (Hum:ISF)       2000 tkr 

Konstintendentur (Hum:Konstvetenskapliga inst)          450 tkr 

Ökade hyreskostnader (Hum:Konstvetenskapliga inst)       383 tkr 

 

Nya tidsbegränsade tillskott: 

Högskolepedagogisk verksamhet:     

Institutionen för pedagogik och didaktik (Sam)    8 261 tkr 

Data- och systemvetenskapliga institutionen  (Sam)     4 204 tkr 

Kolumn 4B: Internt beslutade förändringar-HS-området 

Områdesnämnden har 2013 gjort strategiska satsningar på utbildning på grund och avancerad 
nivå motsvarande 2 620 tkr som nu fördelas genom en proportionell indragning från 
fakulteterna: (Hum -797 tkr, Jur -237 tkr, Sam -1 585 tkr). Se vidare tabell 3. 

Kolumn 5: 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 4 106 tkr för detta ändamål. Från och med 2014 införs en ny fördelningsprincip där 
ersättningen för samordningsansvaret består av en fast del och en rörlig del. Den nya 
fördelningsprincipen införs successivt under en treårsperiod.  

Medlen fördelar sig enligt följande:  
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Hum  2 223 tkr  ERG  1 202 tkr 

ISD  1 021 tkr 

Sam   1 883 tkr  STVE      482 tkr 

BUV     682 tkr 

IPD     719 tkr 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller dessutom 7 761 tkr 
för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid 
samordningsinstitutionerna. Den fördelar sig enligt följande: 

Hum   4 418 tkr ERG   1 357 tkr 

ISD  3 061 tkr 

Sam   3 343 tkr  STVE     533 tkr 

BUV  1 889 tkr 

IPD     921 tkr 

Nettoförändringen för HS-området 2014 dvs nettotillskottet efter avdrag för respektive 
nämnds bidrag till finansieringen, uppgår till – 2311 (Hum  414 tkr, Jur -106 tkr, Sam -2 619 
tkr). 

Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna. Kostnader faktureras 
institutionerna vid fakulteterna. Maximal uttaxering för HS-området är 14 112 tkr (94,08 
procent) (Hum 5 755 tkr (40,78 procent), Jur 25 tkr (0,18 procent), Sam 8 332 tkr (59,04 
procent).  

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter 
HS-området 7 529 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum 2 539 
tkr, Jur 885 tkr, Sam 4 105 tkr. Bas för fördelning är respektive fakultetsnämnds andel av 
totala antalet helårsstudenter inom HS-området. 

Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av 
fakultetsföreningar motsvarande 1 786 tkr. Per fakultet fördelas sig dessa enligt:  

Hum 602 tkr, Jur 210 tkr, Sam 974 tkr, vilket fakulteterna anmodas avsätta medel till. 
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Kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden 

De tilldelade medlen vid sidan om anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppgår för HS-området till totalt 18 557 tkr. De särskilda åtagandena framgår i 
regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande: 

TÖI: 11 467 tkr (Hum:ISF).  

Svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 3 446 tkr (Hum:ISF) 

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 552 tkr (Hum:Bafity) 

Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov 1 092 tkr (Sam:Specped) 

Kolumn 7B: Omfördelning av förra årets kvalitetsbaserade resurstilldelning  

2013 erhöll HS-området 5 904 tkr i kvalitetsbaserad resurstilldelning för utbildningar med 
mycket hög kvalitet i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar. Områdesnämnden beslutade då att 
dessa medel fördelades ut proportionellt på fakulteterna i relation till nämndernas interna 
takbelopp inklusive omfördelning. Vid diskussioner på Områdesnämndens internat i 
september beslutades istället att medlen avseende 2013 samt eventuellt framtida 
kvalitetsbaserad resurstilldelning för utbildningar med mycket hög kvalitet inte ska fördelas 
proportionellt utan medlen ska tillfalla de utbildningar som erhållit omdömet mycket hög 
kvalitet. 

Därför görs en omfördelning av förra årets kvalitetsbaserade resurstilldelning genom att 5 904 
tkr dras in från fakulteterna för att sedan delas ut. Nettobeloppen för respektive fakultet blir: 
Hum – 1 804 tkr, Jur -537 tkr, Sam 2 341 tkr. Förra årets kvalitetsbaserade resurstilldelning 
berörde endast utbildningar inom den Samhällsvetenskapliga fakulteten. Områdesnämnden 
uppdrar åt Samhällsvetenskapliga fakulteten att fördela medel vidare till Företagsekonomiska 
institutionen, Kulturgeografiska institutionen, Psykologiska institutionen, Sociologiska 
institutionen, Kriminologiska institutionen samt Statsvetenskapliga institutionen.  

Inför 2014 tilldelas inte medel för kvalitetsbaserad resurstilldelning i budgetpropositionen. 
Tilldelningen sker till varje berört lärosäte från anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet 
och högskolor. Fördelningen sker i regleringsbrevet för 2014. Rektor kommer sedan att fatta 
beslut om fördelning av dessa medel till områdesnämnderna varefter områdesnämnden 
fördelar medel i enlighet med ovan nämnda beslut. 

Kolumn 8: Ekonomisk ram 2014  

Den ekonomiska ramen för 2013 uppgår till 1 268 729 tkr för HS-området.  
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ON HJS 2 620 tkr 

Hum 396 182 tkr 

Jur 112 439 tkr 

Sam 757 487 tkr 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2014 fördelas enligt följande 
tabell (tkr): 

FUF 

Ekonomisk 

ram 2013 LPU 

Indragn 

eng belopp 

Förstärkn 

basanslag 

Internt 

beslutade 

förändringar 

Kårverk-

samhet Summa 

1 2     3 4 5 6 

HJS OMR 0     15 000 0 0 15 000 

HUM 289 340 5 572   4 434 -7 175 -52 292 119 

JUR 41 720 803   639 648 -9 43 802 

SAM 336 126 6 473 -10 206 5 151 -14 771 -78 322 695 

Summa 667 186 12 848 -10 206 25 224 -21 298 -139 673 615 

                

NAT 

OMR 780 720 0 0 44 551 -27 347 -111 797 813 

Övr 0   0 0 48 645 250 48 895 

Totalt 1 447 906 12 848 -10 206 69 775 0 0 1 520 323 

TABELL 2. 

Kolumn 2: Ekonomisk ram 2013 

Den ekonomisk ram för HS-området 2013 anges i kolumn 2 exklusive de interna förändringar 
som beslutats samt medlen för kårverksamhet. Ramen uppgår till 667 186 tkr 

Hum 289 340 tkr 

Jur 41 720 tkr 

Sam 336 126 tkr 
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Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen  

Totalt erhåller HS-området 27 866 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen. 

Pris- och löneomräkning: 12 848 tkr (Hum 5 572 tkr, Jur 803 tkr, Sam 6 473 tkr) 

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå har minskat med 1 221 tkr pga 
omfördelning som baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel samt vetenskaplig 
produktion och citeringar.  

Samhällsvetenskapliga fakulteten: IIES får en indragning av anslaget med 10 206 tkr pga 
tillfälligt tillskott 2013 för delfinansiering av en fond för internationella ekonomiska studier.  

HS-området erhåller en förstärkning av basanslaget för forskning med 25 224 tkr. 15 000 tkr 
av förstärkningen behålls på Områdesnämnden för strategiska satsningar. Resterade 10 224 
tkr fördelas ut till fakulteterna (Hum 4 434 tkr, Jur 639 tkr, Sam 5 151 tkr). 

Kolumn 4: Internt beslutade förändringar 

Totalt belopp för HS-området -21 298 tkr (Hum -7 175 tkr, Jur 648 tkr, Sam -14 771 tkr) 

Tillskott från tidigare år framgår av bilaga 1 rektorsbeslut. 

 

Nya permanenta tillskott 

Konstintendentur (Hum:Konstvetenskapliga inst)   550 tkr 

Ökade hyreskostnader (Hum:Konstvetenskapliga inst)    467 tkr 

 

Tidsbegränsade tillskott 

Institutet för Turkietstudier (Hum:Inst för orientaliska språk) år 2 av 5 2200 tkr 

Barnrättscentrum (Jur:Juridiska institutionen) år 2 av 2  2000 tkr 

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet 

Medel för finansiering av doktorandombudsman på halvtid uppgår till 139 tkr. Bas för 
fördelning är antal doktorander per fakultet senaste helåret. 
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Hum 52 tkr, Jur 9 tkr, Sam 78 tkr.  

Kolumn 6: Ekonomisk ram 2014 

Ekonomisk ram för HS-området för 2014 uppgår till 673 615 tkr  

ON HJS 15 000 tkr 

Hum 292 119 tkr 

Jur 43 802 tkr 

Sam 322 695  tkr 

 

Utbildningsvetenskapliga forskningsmedel  

Totalt belopp för utbildningsvetenskaplig forskning inom HS-området i enlighet med 
Samordningsgruppens förslag som universitetsstyrelsen beslutat om uppgår till 64 816 tkr. 
Fakultetsnämnderna uppdras avsätta medel enligt följande:  

Hum  18 666 tkr  IC (119)        851 tkr 

ERG  10 134 tkr 

ISD    7 681 tkr 

Sam  46 150 tkr  STVE    3 247 tkr 

BUV  15 372 tkr 

IPD  19 072 tkr  

SPEC    8 459 tkr  
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Områdesgemensamma kostnader 

Strategiska satsningar 

Områdesnämnden har fattat beslut om ett antal strategiska satsningar, vissa av 
engångskaraktär, andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom 
HS-omrrådet. Satsningar finansieras när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
genom en minskning av takbeloppet till fakulteterna och när det gäller forskning och 
utbildning på forskarnivå genom tidigare avsatta strategiska medel på områdesnivå.  

Strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

USI-samarbete 

Sedan 2012 ges ett årligt bidrag med 80 tkr till nätverksmöten och arbetsgruppsmöten, för att 
stödja USI-samarbetet. USI är ett samarbete mellan svenska universitet och de svenska 
medelhavsinstituten.  

Omkostnader och investeringar i samband med samgående mellan institutioner 

Områdesnämnden har beslutat att det i samband med samgåenden mellan institutioner/enheter 
och efter anhållan från den nya institutionen ge stöd till omkostnader och investeringar för 
omkostnader i samband med samlokalisering, administrativt stöd, stöd till samordning, 
samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärkning samt stöd till 
samordning/integration av utbildning/forskning.  

Sådana medel motsvarande 5 450 tkr har 2013 beviljats Institutionen för svenska och 
flerspråkighet. 1 860 tkr belastar UGA och 3 590 tkr FUF. 

Kandidatprogram i global management 

Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till ett nytt kandidatprogram i global management. 
Utbildningsprogrammet är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen och flera 
språkinstitutioner. Ekonomiskt stöd är beviljat med 600 000 kr för att täcka omkostnader för 
utbytesplatser vid internationellt lärosäte under kandidatprogrammets uppbyggnadsfas.  

Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå 

Fakultetsöverskridande forskningsinitiativ 

Områdesnämnden avsätter årligen 1 000 tkr i planeringsbidrag till fakultetsöverskridande 
forskningsinitiativ i två utlysningar per år. 
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Folkhälosvetenskap 

2012 fattade Områdesnämnden beslut om att fastställa ett nytt ämne för utbildning på 
forskarnivå: Folkhälsovetenskap. Rektor har beslutat att ämnet placeras vid CHESS.  

Områdesnämnden har beslutat att till CHESS anslå medel för två studiestöd motsvarande 
1 000 tkr samt anslå ytterligare 400 tkr för att finansiera studierektorsfunktion och 
studieadministrativt stöd. Områdesnämnden har vidare beslutat att anslå 1 200 tkr till CHESS 
för att finansiera en professor i ämnet folkhälsovetenskap. Det permanenta årliga tillskottet till 
CHESS uppgår till 2 600 tkr. 

Internationella postdoc  

I samband med rektors internationaliseringssatning på post-doc genomförde 
Områdesnämnden en satsning på ytterligare 9 post-docanställningar. Medel motsvarande 
7 650 per år betalas ut under 2013 och 2014. 

Wallenberg Academy Fellows 

Områdesnämnden har beslutat att ge strategiskt stöd till externa Wallenberg Academy Fellows 
som anställs inom området. Stödet utbetalas med 600 tkr per person och år i 5 år.   

Filosofiska institutionen har 2013-2017 beviljats 600 tkr per år för en extern Wallenberg 
Academy Fellow.  

Forskarskola i internationella studier 

En strategisk satsning på fakultetsöverskridande forskarskola i internationella studier med 
Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution har beslutats. År 2013 betalades 1 400 
tkr ut. 2014-2017 erhåller forskarskolan 3 400 tkr, 4 000 tkr, 3 000tkr samt 1 000 tkr 
respektive år. Totalt uppgår bidraget till 12 800 tkr. 

Konferenser, symposium mm 

Ekonomiskt stöd motsvarande 100 tkr har 2013 beviljats för arrangörskap för en vetenskaplig 
konferens inom ämnena historia, idéhistoria och ekonomisk historia. Ekonomiskt stöd 
motsvarande 75 tkr har 2013 beviljats för symposiet ”Women in Science” anordnat av 
Institutionen för musik- och teatervetenskap och Institutionen för data- och systemvetenskap.  

Områdesnämnden har 2013 också bidragit med finansiering av förberedelsearbete inför 
fundraising av det sk Acceleratorprojektet med 200 tkr.  
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  2012 2013 2014 

UGA       
Permanenta tillskott       
USI-samarbete (från 2012) 80 80 80 

        

Tidsbegränsade tillskott    

USI-samarbete (2014-2016)            170 

    

Engångstillskott       

Investering samgående (2013) (Hum:ISF)     1860   

Kandidatprogram i global management (2014) (Sam:FEK)   600   

Summa 80 2540 250 

        

FUF       

Permanenta tillskott       

Fakultetsöverskridande forskningsinitiativ (från 2012) 1000 1000 1000 

Folkhälsovetenskap (från 2013) (Sam:CHESS)   2600 2600 

        

Tidsbegränsade tillskott       

Postdoc-anställningar (2013-2014) (Hum, Jur, Sam)   7650 7650 

WAF (2013-2017)(Hum:Filosofiska inst)   600 600 

Forskarskola internationella studier (2013-2017) (Sam:Ek-hist)   1400 3400 

(1400 tkr 2013 och 2017)       

        

Engångstillskott       

Investering samgående (2013) (Hum:ISF)    3590   

Women in Science (2013) (Sam:DSV)   75   

Historikermötet (2013) (Hum:Historiska inst)   100   

Acceleratorprojektet (2013) (Områdesnämnden)     200   

Summa 1000 17215 15250 

        

TOTALT 1080 19755 15500 

TABELL 3. 
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Områdesnämndens verksamhet 

För 2014 avsätts sammanlagt 750 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens 
verksamhet.  

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 150 tkr.  

Omkostnader för information avser omkostnader för trycksaker som rör området t.ex. 
strategisk plan. 

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.  

Områdesnämndens verksamhet UGA FUF 

Vicerektors disposition 150 250 

Sammanträden Områdesnämnden 50 100 

Omkostnader information 50 150 

TOTALT 250 500 

TABELL 4. 

  UGA FUF Summa 

HUM 79 193 272 

JUR 22 26 48 

SAM 148 282 430 

Summa 250 500 750 

TABELL 5. 

 

Universitetsgemensamma kostnader 

Av nedanstående tabell framgår fördelning av de universitetsgemensamma kostnaderna. Dessa 
utgörs av förvaltningen och övriga gemensamma kostnader samt Stockholms 
universitetsbibliotek.  
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Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap debiteras sammanlagt 
420 073 tkr varav 258 298 på UGA och 161 775 på FUF. Det är en ökning med ca 15 000 tkr 
jämfört med 2013 och förklaras till största delen av av kostnader för det nya Studenthuset. 

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive 
fakultets andel av personalkostnaderna (kontoklass 4) för förvaltningen och av 
universitetsbibliotekets fördelning för 2013. 

Totala universitetsgemensamma kostnader: 

  UGA FUF Summa 

HUM 82 567 61 663 144 229 

JUR 24 557 14 938 39 495 

SAM 151 174 85 174 236 348 

Summa 258 298 161 775 420 073 

        

NAT 

OMR 55 254 128 355 183 609 

Totalt 313 552 290 130 603 682 

TABELL 6. 

 

varav förvaltningen: 

  UGA FUF Summa 

HUM 68 153 34 466 102 619 

JUR 19 100 4 571 23 671 

SAM 127 540 50 308 177 848 

Summa 214 793 89 345 304 138 

TABELL 7. 

varav universitetsbibliotektet: 

  UGA FUF Summa 

HUM 14 414 27 197 41 611 

JUR 5 458 10 367 15 824 

SAM 23 634 34 866 58 500 

Summa 43 505 72 430 115 935 

TABELL 8. 
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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  2 

att uppdra åt Samhällsvetenskapliga fakulteten att fördela medel till utbildningar med mycket 
hög kvalitet. 

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

att fakultetsnämnderna till Områdesnämnden senast den 20 maj 2014 ska återrapportera vilka 
strategiska överväganden och prioriteringar av takbeloppets fördelning som respektive 
fakultetsnämnd genomfört. 

att uppdra åt respektive fakultetsnämnd att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för 
utbildningsvetenskaplig forskning i enlighet med fördelning ovan. 

att fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitetsgemensamma 
kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt tabell 5. 

att fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de 
universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabell 6. 

     

 


