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Riktlinjer för fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2014 

1  Inledning 

Universitetsstyrelsen ska varje år fatta beslut om fördelningen av de anslag för utbild-

ning och forskning som statsmakterna tilldelar universitetet. Huvudsyftet med förelig-

gande dokument är att ge ett underlag för detta beslut.  

Budgetdokumentet är disponerat enligt följande: 

 I avsnitt 2 redovisas systemet för medelsfördelning och universitetsstyrelsens 

beslutsområde. 

 

 I avsnitt 3, 4 och 5 redovisas de konkreta förändringar som är aktuella inför 2014: i 

avsnitt 3 behandlas anslagsmedlens fördelning på områdesnämnderna, i avsnitt 4 

storleken på och fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna och i 

avsnitt 5 de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildning och lokalkostnader. 

 

2  Styrelsens beslutsområde 

2.1 Fördelning av anslagsmedel 

Anslagsmedlen är universitetets viktigaste intäktskälla. De fördelas av universitetssty-

relsen i detta beslut. Sedan den nya organisationen med områdesnämnder trätt i kraft 

2012 fördelas anslagsmedlen från styrelsen till områdesnämnderna, som i sin tur 

fördelar medlen vidare nedåt inom sina respektive organisationer.  

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verk-

samhetsgrenar. Det finns således ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå (UGA) och ett för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Anslaget för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det s k takbeloppet, kan universitetsstyrel-

sen fördela mellan områdesnämnderna på det sätt man finner lämpligt. Anslaget för 

forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som internt kan 

fördelas efter universitetets egna önskemål.  
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På utbildningssidan disponerar universitetet ett antal mindre anslagsposter utöver tak-

beloppet, vilka kallas för särskilda åtaganden. Dessa medel, som ligger inom ett särskilt 

anslag, är normalt specialdestinerade till särskilda verksamheter.  

Universitetsstyrelsen hanterar endast fördelningen av anslagsmedel. Den relativt stora 

del av institutionernas intäkter som tilldelas av externa aktörer (forskningsråd, stiftelser, 

företag, organisationer m m) fördelas direkt till institutionerna utan särskilt fördelnings-

beslut. Universitetets ränteintäkter hanteras centralt och används till att långsiktigt täcka 

universitetets räntekostnader. 

2.2  Fastställande av ram för gemensamma kostnader 

Universitetsstyrelsen fastställer också ramarna för universitetets gemensamma kostna-

der. Dessa består från och med 2014 av två delar:  

1. Förvaltning och övriga gemensamma kostnader. Detta avser dels kostnaderna för 

universitetsförvaltningens verksamhet, dels kostnader för styrelseersättningar, 

kopieringsersättning till BONUS, avgifter till nationella LADOK-konsortiet m m. 

Den i särklass största posten under övriga gemensamma kostnader är universitetets 

allmänna lokaler (ex Aula Magna). 

 

2. Stockholms universitetsbibliotek (SUB). 

 

Tidigare år har Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter lämnat budgetförslag 

för SUB, Forskningsservice samt Universitetspedagogiskt centrum (UPC), vilka alla 

ingått i de universitetsgemensamma kostnaderna. Under 2013 har dock Nämnden för 

fakultetsgemensamma verksamheter avvecklats. SUB sorterar numera direkt under 

rektor, men förslaget på ekonomisk ram för SUB utarbetas av bibliotekets styrelse. 

Forskningsservice ingår sedan 1 juli 2013 som en del i universitetsförvaltningen och 

deras kostnader hänförs dit. UPC har lagts ned och resurserna för 2013 för den hög-

skolepedagogiska verksamheten fördelades ut på flera olika institutioner. 

Förutom att fastställa ramarna för de gemensamma kostnaderna fastställer universitets-

styrelsen även hur stor del av samtliga gemensamma kostnader som ska hänföras till 

respektive verksamhetsgren, UGA respektive FUF. Här handlar det om att bedöma i 

vilken utsträckning den service som ges av universitetsförvaltning, bibliotek m m riktar 

sig till utbildning respektive forskning samt att fördela kostnaderna på verksamhets-

grenarna i enlighet med den bedömningen. 

Slutligen fastställer styrelsen hur stor andel av de gemensamma kostnaderna som 

respektive områdesnämnd ska betala.  
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2.3  Särskilda uttaxeringar 

Universitetsstyrelsen har också till uppgift att fastställa:  

 Storleken på det s k hyrespålägget. De medel som genereras av hyrespålägget (ett 

särskilt påslag på internhyrorna) används främst för att täcka kostnaderna för tomma 

lokaler. 

 

 Storleken på det belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till 

kommunerna i Stockholmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning (den s k 

VFU-ersättningen). 

 

3       Ekonomiska ramar för områdesnämnderna 

 

3.1 Förändringar inför 2014 

 
3.1.1 Förändringar enligt budgetpropositionen samt principer för 

fördelning av dessa medel på områdesnämnderna  

Pris- och löneomräkning (PLO) 

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2014 är  

1,92 procent (i utgångsläget är PLO:n 2,06 procent men därefter görs i budgetproposi-

tionen ett avdrag på 0,14 procent för samtliga lärosäten med anledning av ”beräknade 

samordningsvinster i samband med e-förvaltningsprojekt som genomförs i statsförvalt-

ningen”).  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Takbeloppet uppgår 2014 till 1 562 848 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en 

ökning från 2013 med drygt 18 000 tkr. I denna totalsumma finns ett antal förändringar 

jämfört med föregående år: 

 Regeringen gör en fortsatt satsning på utbyggnad av vård- och ingenjörsutbild-

ningarna i landet. De lärosäten som inte har dessa utbildningar kommer att behöva 

avstå takbelopp till de lärosäten där utbyggnaden sker. Detta medför att Stock-

holms universitet får en minskning av takbeloppet 2014 med 13 858 tkr för att 

finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar vid andra lärosäten. 

Fördelningsprincip: Ovanstående minskning av takbeloppet fördelas till områdes-

nämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets 

totala takbelopp. Universitetsstyrelsen uppmanar nämnderna att inte endast föra 

dessa medel vidare nedåt enligt historiska fördelningsprinciper. Nämnderna ska 
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istället nogsamt överväga strategiska omfördelningar av takbelopp mellan verksam-

heter, inte minst mot bakgrund av att områdesnämnderna måste ta ett stort ansvar 

för att dimensionera utbildningsutbudet mot universitetets minskade takbelopp. 

Senast 1 juni 2014 ska nämnderna till rektor redovisa vilka sådana strategiska 

överväganden som gjorts.    

 När det gäller lärarutbildning erhåller universitetet en ökning av takbeloppet 2014 

med 4 599 tkr, som en följd av omfördelning av lärar- och förskollärarplatser från 

andra lärosäten. Samtidigt får universitetet en minskning av takbeloppet 2014 med 

2 308 tkr till följd av den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – 

en ny lärarutbildning om minskade kostnader generellt för lärar- och förskollärar-

utbildningarna. Det ger sålunda en nettoförändring för 2014 på 2 291 tkr. 

Fördelningsprincip: Nettoförändringen av takbeloppet fördelas till Områdesnämn-

den för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, för att i första hand användas 

inom förskollärarutbildningen (på samma sätt som skedde 2013). 

Utöver förändringarna i takbeloppet behöver även beslutas hur de UGA-medel univer-

sitetet tilldelas med anledning av utfallet i Universitetskanslersämbetets kvalitetsutvär-

deringar ska fördelas.  

 Ifjol erhöll universitetet en ökning av anslaget om 7 283 tkr till följd av regeringens 

nya system med kvalitetsbaserad resursfördelning baserat på utfallet i Universitets-

kanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. Regeringen har valt att vänta med att 

meddela hur stort belopp varje lärosäte erhåller inför 2014, för att få med så många 

utvärderingar som möjligt i beräkningsunderlaget. Följaktligen kommer universi-

tetet först i samband med regleringsbrevet vid årsskiftet att veta hur stort beloppet 

blir. Universitetsstyrelsen uppdrar åt rektor att då fatta beslut om fördelning av 

dessa medel till områdesnämnderna. Följande fördelningsprincip ska gälla: 

Fördelningsprincip: Det belopp universitetet erhåller fördelas till områdesnämn-

derna på motsvarande sätt som för 2013, proportionerligt i förhållande till nämn-

dernas andel av universitetets totala takbelopp. Medlen ska användas för riktade 

kvalitetssatsningar. Senast 15 februari 2014 ska nämnderna återrapportera till 

rektor hur de strategiskt avser använda medlen, dvs vilka satsningar som kommer 

att genomföras på kvalitetsområdet med medlen under 2014. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Redan i forsknings- och innovationspropositionen förra hösten aviserades en höjning av 

universitetets basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå med 50 500 tkr från 

2014. Denna ökning lades ut på verksamheten som en underbalansering av budgeten 

redan 2013. Dessa medel tilldelas nu universitetet via budgetpropositionen. Totalt blir 
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ökningen av basanslaget 57 391 tkr för 2014. Till det kommer emellertid regeringens 

omfördelningssystem för forskningsmedel, där lärosätets utfall när det gäller antalet 

citeringar i vetenskapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används 

som kriterier för omfördelning. Inför 2014 innebär den omfördelningen en sänkning av 

universitetets forskningsanslag med 2 650 tkr. Nettoökningen som ska fördelas ut till 

områdena är sålunda 54 741 tkr.  

Fördelningsprincip: Ökningen av FUF-anslaget enligt ovan fördelas mellan områdes-

nämnderna i proportion till nämndernas andel av universitetets totala FUF-anslag. 

Områdesnämnderna måste ta ett stort strategiskt ansvar för hur detta medelstillskott 

används i forskningen. Nämnderna ska avrapportera hur de valt att använda och för-

dela medlen till rektor senast 1 juni 2014. 

3.1.2 Särskilda medelsbehov och interna omfördelningar 

Rektors strategiska satsningar 

Universitetsstyrelsen har beslutat att medge att rektor löpande under året kan fördela 

medel för strategiska satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovi-

sas för styrelsen och täckas upp i efterhand. De beslut som rektor fattat och som inte 

tidigare redovisats för styrelsen omfattar 51 032 tkr. Det rör sig om medfinansiering av 

projektet Mobile Life (4 500 tkr för verksamhetsår 6-8), ersättning för ordförandeskap i 

kollegiet för högskolepedagogik (227 tkr för 2013), forskningsstöd till Stockholms 

Resilienscentrum (2 000 tkr för 2013), lönemedel för internationell handläggare (205 tkr 

för 2012) samt medel för fundraisingarbete (2 558 tkr för 2012), universitetspedagogisk 

funktion (3 900 tkr för 2013), systemstöd för tentamensprocesser (2 200 tkr för 2013), 

jämställdhetssatsning (10 700 tkr för 2013) samt slutligen satsning på stärkta inter-

nationella relationer (24 742 tkr för 2013). 

Övriga tillskott 

 

Nya permanenta tillskott 

 

 Stockholms Resilienscentrum (SRC) har via ett tidigare rektorsbeslut erhållit ett 

tidsbegränsat resurstillskott på 3 000 tkr/år. Detta tillskott har upphört. För att 

stärka SRC:s forskning och för att betona att centret även fortsättningsvis är 

områdesövergripande i sin verksamhet har rektor beslutat att tillskjuta 2 000 tkr för 

2013. Detta tillskott, dvs 2 000 tkr/år, förs nu in i universitetsstyrelsens medelsför-

delningsbeslut och görs permanent från 2014. 

 

 Sedan 2002 har Stockholms universitet genom regleringsbrev regeringens uppdrag 

att ansvara för konstruktion, utveckling och genomförande av det nationella behö-

righetsgivande provet i svenska för högskolestudier (Tisus) för sökande med 
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utländsk gymnasieexamen. Universitetet erhåller ingen särskild finansiering för 

detta utan förväntas hantera det inom ramen för sitt totala anslag. De medel som 

idag avsätts för finansiering uppgår till ca 1 000 tkr via universitetsstyrelsens beslut 

samt ytterligare 300 tkr som Humanistiska fakultetsnämnden i dagsläget skjuter 

till. Detta räcker inte. För att testet ska ha adekvat finansiering görs nu en ökning 

av det belopp universitetsstyrelsen avsätter för testet, från dagens 1 000 tkr till 

3 000 tkr/år (vilket är det belopp som Institutionen för svenska och flerspråkighet, 

som ansvarar för testet, bedömt behövs för att kunna hålla god och rättssäker 

kvalitet). 

 Ansvaret för universitetets omfattande konstsamling ligger idag på en konstinten-

dent knuten till Donationsförvaltningen. Denna placering har utretts och bedömts ej 

adekvat. Istället flyttas konstintendenturen till Konstvetenskapliga institutionen. 

För detta ändamål fördelas 1 000 tkr till Områdesnämnden för humaniora, juridik 

och samhällsvetenskap.  

 Konstvetenskapliga institutionen har ålagts att genomföra en flytt av sin verksam-

het, som innebär ökade hyreskostnader om 850 tkr/år. Enligt gällande principer 

kompenseras institutionen för denna ökade hyreskostnad.  

 

Nya tidsbegränsade tillskott 

 Enheten för utbildningstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet erhåller 3 326 tkr 

ytterligare ett år i avvaktan på utfallet av pågående utredning. 

 Det vid halvårsskiftet 2013 inrättade Kansliet för strategiska partnerskap har 

genom rektorsbeslut tilldelats en budgetram för halvåret 2013 på 3 423 tkr. 

Motsvarande budgetram för verksamheten fastställs nu av universitetsstyrelsen för 

hela 2014, dvs 6 976 tkr efter pris- och löneomräkning. 

 Ansvaret att bereda budgetförslag för den högskolepedagogiska verksamheten 

flyttades under 2013 från den nedlagda Nämnden för fakultetsgemensamma verk-

samheter till Kollegiet för högskolepedagogik. Rektor har därefter beslutat att 

omstöpa Kollegiet för högskolepedagogik till en beredningsgrupp under Samord-

ningsgruppen för lärarutbildningarna, där den sistnämnda får i uppdraget att fast-

ställa förslag till budget för verksamheten. Mot bakgrund av detta pågående föränd-

ringsarbete avsätter universitetsstyrelsen i föreliggande medelsfördelningsbeslut 

samma resurs för högskolepedagogisk verksamhet som under 2013, dvs 14 911 tkr 

efter pris- och löneomräkning.  
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Övriga omfördelningar 

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera 

lärarutbildningarna faller på de s k samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. 

Samordningsgruppen för lärarutbildningarna har berett förslag till fördelning av medel 

för dessa ändamål. Områdesnämnderna tillförs mot bakgrund av det förslaget medel för 

att: 

 

 förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid 

samordningsinstitutionerna, varav 968 tkr som en särskild resurs för Samordnings-

gruppen för lärarutbildningarna att senare besluta om användning av (6 274 tkr) 

 

 förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samord-

ningsinstitutionerna (9 650 tkr). 

 
Områdesnämnderna ska under 2014 avsätta totalt minst 73 653 tkr för utbildningsveten-

skaplig forskning.  

 

De satsningar och tillskott som redovisas ovan finansieras i vissa fall genom en pro-

portionell minskning av de ekonomiska ramarna för områdesnämnderna, i andra fall 

används särskilda baser för omfördelningen.  
 

3.1.3 Studentkåren 

Kårobligatoriets avskaffande 2010 förändrade förutsättningarna för finansieringen av 

kårverksamheten, eftersom en betydande del av kårens medlemsintäkter föll bort. Uni-

versitetsstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för stöd av kårverksamheten. 

Det nu gällande avtalet med studentkåren innebär att följande belopp ska avsättas 2014:  

 6 217 tkr för finansiering av studentmedverkan 

    866 tkr för finansiering av studiesocial verksamhet 

 1 835 tkr för finansiering av kårtidningen Gaudeamus 

 

Vidare ska ett engångsbelopp om 83 tkr avsättas för ej budgeterade kostnader 2013 med 

anledning av det nya avtalet fr o m 2013-07-01. 

 

Dessa satsningar finansieras genom en minskning av områdesnämndernas ekonomiska 

ramar i proportion till antalet helårsstudenter inom respektive område (gäller för den del 

– 8 751 tkr – som avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå) och i proportion 

till antalet doktorander per områdesnämnd (gäller för den del – 250 tkr – som avser 

utbildning på forskarnivå). 
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Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2014 avsätta totalt minst 2 071 tkr för 

finansiering av fakultetsföreningarna.  

3.2  Sammanfattning 

De angivna förändringar och nytillskott i områdesnämndernas ramar som redovisats 

ovan sammanfattas i följande tabell. Det är summan i den sista kolumnen som utgör 

ekonomisk ram för nämnderna för budgetåret 2014. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: Anledningen till att kolumnen Övriga förändringar summerar till -50 500 tkr är att 

budgeten underbalanserades med detta belopp 2013. Denna underbalansering upphör nu. 

Universitetsstyrelsen beslutar 

att  fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna enligt sammanställningen i 

tabellen ovan samt 

att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördel-

ningen som framgår ovan. 

4 Ekonomiska ramar för gemensamma kostnader 

Universitetets gemensamma kostnader består, som framgår i avsnitt 2.2 ovan, av två 

huvudposter:  

 Förvaltning och övriga gemensamma kostnader  

 Stockholms universitetsbibliotek 

 

Till detta kommer gemensamma kostnader på områdes-/fakultetsnivå och institutions-

nivå. Styrelsens uppdrag begränsar sig dock till: 

Nämnd Ekonomisk Förändringar Övriga för- Summa 2014

ram 2013 enligt budget- ändringar

propositionen

Områdesnämnden för humaniora, 1 925 365 38 754 -21 775 1 942 344

juridik och samhällsvetenskap

Områdesnämnden för naturvetenskap 1 087 760 46 113 -44 757 1 089 116

Övriga mottagare 86 362 2 944 16 032 105 338

Summa 3 099 487 87 811 -50 500 3 136 798
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 att fastställa storleken på de gemensamma kostnaderna enligt punkterna ovan 

 att avgöra hur stor del av dessa kostnader som bör hänföras till utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå 

 att fastställa hur stor del av de gemensamma kostnaderna som respektive områdes-

nämnd ska stå för.  

4.1  Steg ett: fastställande av storleken på de gemensamma kostnaderna 

Följande förändringar i de gemensamma kostnaderna görs inför 2014. 

Permanenta förändringar 

 Studenthuset: 11 000 tkr. Det nya Studenthuset medför att posten som avser 

kostnad för allmänna lokaler inom universitetet förändras. Med Studenthuset ökar 

mängden allmänna lokaler betydligt. Hyreskostnaden för dessa lokaler uppgår till  

7 500 tkr/år. För det andra medför Studentavdelningens flytt till Studenthuset att 

deras hyreskostnad för 2014 ökar med 3 500 tkr, vilket behöver kompenseras.  

 Systemdrift och utveckling av IVS: 800 tkr. I en decentraliserad organisation är en 

väl fungerande verksamhetsuppföljning och återrapportering till ledningsfunktioner 

en nödvändighet. IVS-verktyget är i detta sammanhang ett kraftfullt verktyg då det 

kan kombinera källdata från våra olika stora IT-system (ekonomisystem, personal-

system, LADOK m fl.). För basdrift av systemet avsätts 800 tkr. 

 Konstintendentur: minus 1 000 tkr. Konstintendenturen vid Donationsförvaltningen 

flyttas till Konstvetenskapliga institutionen (se ovan avsnitt 3.1.2), vilket minskar 

de gemensamma kostnaderna med 1 000 tkr.  

 LADOK: För 2013 avsatte universitetsstyrelsen 2 124 tkr i temporära medel för 

antagningssystemet NyA. Dessa medel permanentas nu, för att täcka ökade avgifter 

till LADOK-konsortiet.  

Temporära tillskott 

 Ökade ledningskostnader: 4 000 tkr. Mot bakgrund av såväl de avgångsvillkor som 

tidigare ledningspersoner erhållit av universitetsstyrelsen som de strategiska 

förstärkningar av olika ledningsfunktioner som rektor initierat behöver denna post 

utökas. Sammanlagt uppgår ökningen till ca 4 000 tkr. I detta ingår bland annat lön 

samt expenser för tidigare rektor, prorektor, vicerektor för lärarutbildningarna samt 

lön för de två nya rektorsråden.  
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 Informationsdisk: 3 000 tkr/år. Universitetet har länge saknat en central reception. I 

det nya Studenthuset har därför byggts en ny informationsdisk, som möter detta 

behov. För bemanning av denna disk avsätts 3 000 tkr under 2014. 

 

 Universitetsbibliotekets ram ökar med 1 200 tkr under fem år för att täcka 

kostnader för inventarier i enlighet med bibliotekets förslag. 

 

Detta ger följande totalramar:  

Ekonomisk ram gemensamma kostnader 2013 584 397 tkr 

Pris- och löneomräkning inför 2014   11 221 tkr 

Övriga förändringar inför 2014     8 064 tkr 

Total ekonomisk ram gemensamma kostnader 2014 603 682 tkr 

   varav för förvaltning och övriga gemensamma kostnader 438 423 tkr 

   varav SUB 165 259 tkr 

4.2  Steg två: fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksam-
hetsgrenar 

De gemensamma kostnaderna ska fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskar-

nivå (FUF) innan de fördelas på områdesnämnderna.  

Forskningsservice tillhör sedan halvårsskiftet 2013 förvaltningen. Denna avdelning 

fördelas till 100 procent på verksamhetsgrenen FUF. Genom att denna avdelning lagts 

in i förvaltningen förändras den övergripande fördelningen av förvaltningen och övriga 

gemensamma kostnader, från tidigare 60 procent UGA och 40 procent FUF till  

59 procent UGA och 41 procent FUF. Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas 

med 33 procent UGA och 67 procent FUF. 

4.3  Steg tre: fördelning av gemensamma kostnader på områdes-
nämnderna  

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna sker enligt en rad olika nycklar. Kostna-

derna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas på basis av personal-

kostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets kostnader fördelas på samma sätt som 

föregående år i avvaktan på att nya nycklar ska tas fram inför budgetåret 2015. 

Universitetsstyrelsen beslutar  

att  områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de gemen-

samma kostnaderna enligt följande:   
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5 Särskilda uttaxeringar 

5.1  Uttaxering av medel för kommunersättningar i verksamhetsförlagd 
utbildning (VFU)  

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med 

att lärarutbildningsstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning ska uttaxeras från 

områdesnämnderna efter antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildnings-

område undervisning under de tre senaste åren.  

 

5.2  Hyrespålägg 

Universitetets hyrespålägg består av flera delar. Största delen av den intäkt som påslaget 

genererar ska täcka kostnader för tomma lokaler. Men pålägget ska också täcka andra 

typer av lokalrelaterade kostnader, t ex för mindre ombyggnadsinsatser till följd av krav 

från andra myndigheter.  

Universitetsstyrelsen beslutar 

att  en uttaxering om 15 000 tkr får göras för kommunersättningar i anslutning till VFU 

och att detta belopp ska reduceras eller ökas med över- eller underskottet från 2013 

samt  

att  hyrespålägget för 2014 ska beräknas enligt underlaget i bilaga 1.  

6 Kompletterande beslut 

För bland annat områdesnämndernas fortsatta budgetarbete krävs att föreliggande beslut 

kompletteras med anvisningar av mer teknisk karaktär. 

  



  12 (13) 

 

 

 

Universitetsstyrelsen beslutar 

att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat områdes-

nämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut samt 

att uppdra åt rektor att besluta om fördelning av medel för kvalitetsbaserad resurs-

tilldelning till områdesnämnderna.



  Bilaga 1 
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Fastställande av belopp för hyrespålägg 2014 

Följande kostnader ska täckas av hyrespålägget för 2014: 

2 000 tkr Kostnader för centralt finansierade åtgärder till följd av krav från bl a 

brandmyndigheter samt för smärre ombyggnadsinsatser och motsvarande 

åtgärder som fordras för ett rationellt utnyttjande av universitetets sam-

lade lokalbestånd.  

15 429 tkr Externa hyreskostnader för lokaler som står tomma på grund av att tidi-

gare hyresgäst sagt upp lokalerna. Beloppet avser budgetåret 2013. 

8 300 tkr  Kostnader för fastighetsdrift.  

Detta ger ett totalt hyrespålägg för 2014 om 25 729 tkr. 


