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1. 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 (2014-11-07) har rektor fastställt (2014-11-11) 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 2015 uppgår pris- och löneomräkningen till 0,79 procent (1,92 procent 2014). 

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

Prislappar 2015 

   Hås  Håp

Hum‐sam  29 140  19 777

Nat‐teknik  51 753  43 644

Vård  55 020  47 654

Medicin  61 483  74 786

Undervisning  32 837  38 673

VFU  43 099  50 758

Övrigt  41 563  33 762
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2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2015 fördelas enligt 
följande tabell (tkr): 

Tabell 1 UGA 

UGA 
Interna 

takbelopp 
Omför‐
delning 

Internt 
beslutade 

förändringar
Områdets 

verksamhet

Samordn‐ 
resurs och 

VFU
Kårverk‐
samhet 

Särskilda 
åtaganden 

Summa 
ek ram

1  2  3  4 4b 5 6  7  8

Hum  384 444  ‐4 481  ‐3 401 ‐574 997 ‐2 541  17 583  392 027

Jur  119 455  ‐3 233  ‐3 347 ‐176 ‐486 ‐857     111 356

Sam  796 509  ‐21 559  ‐3 015 ‐1 171 ‐2 191 ‐4 229     764 344

HS‐omr           1 920          1 920

Summa  1 300 408  ‐29 273  ‐9 763 0 ‐1 680 ‐7 627  17 583  1 269 648

                          

Nat omr  263 145  29 273  ‐6 535    704 ‐1 109  1 334  286 812

Övr  0  0  16 298    976 8 736  35 741  61 751

Totalt  1 563 553  0  0 0 0 0  54 658  1 618 210

 

Kolumn 2: Interna takbelopp 

Interna takbelopp 2014: 

HS-området 1 299 184 tkr  

Hum 385 202 tkr 

Jur 119 690 tkr 

Sam 794 292 tkr 

Pris- och löneomräkningen för 2015 uppgår till 10 206 tkr (Hum 3 026 tkr, Jur 940 tkr, Sam 6 
240 tkr). 

HS-området får en minskning av takbeloppet med 11 610 tkr (Hum 3 442 tkr, Jur 1 070 tkr, 
Sam 7 098 tkr) för finansiering av utbyggnad av vård- och ingenjörsutbildningarna vid andra 
lärosäten. Därutöver får området en minskning med 1 151 tkr (Hum 341 tkr, Jur 106 tkr, Sam 
704 tkr) för att bidra med finansiering till regeringens prioriterade satsningar. Minskningen 
fördelas proportionerligt i förhållande till respektive områdesnämnds andel av universitetets 
totala takbelopp 2014.  
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Takbelopp avseende förskollärarutbildningen motsvarande 3 779 tkr tilldelas 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.  

Det interna takbeloppet för HS-området för 2015 blir efter dessa förändringar 1 300 408 tkr 
(Hum 384 444 tkr, Jur 119 455 tkr, Sam 796 509 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. Omfördelningen för HS-området uppgår till  
-29 273 tkr (Hum -4 481 tkr, Jur -3 233 tkr, Sam -21 559 tkr). Fördelningsbasen för 
omfördelningen i kolumn 3 är kolumn 2. 

 

Kolumn 4: Internt beslutade förändringar  universitetsnivå 

Totalt för HS-området innebär de internt beslutade förändringarna -9 763 tkr  
(Hum -3 401 tkr, Jur -3 347 tkr, Sam -3 015 tkr) 

Tillskotten från åren 20032015 uppgår till totalt 27 998 tkr för HS-området (Hum 7 886, Jur 
106, Sam 20 006 tkr) och framgår av bilaga 1 och 2 i rektorsbeslutet. Kostnaderna för området 
är totalt -37 761 tkr (Hum -11 287 tkr, Jur -3 453 tkr, Sam -23 021 tkr). Nettofördelningen har 
kolumnerna 2 och 3 som fördelningsbaser.  

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):  

Institutet för Turkietstudier (Hum: Orientaliska språk) 765 tkr 

Nya tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Centrum för universitetslärarutb, CeUL (Sam: IPD) år 1 av 1 15 629 tkr 

Språkundervisning (Hum: Svenska och flerspråkighet) år 1 av 3  900 tkr 
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Kolumn 4B: Internt beslutade förändringar  HS-området 

Områdesnämnden har 2014 gjort strategiska satsningar på utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå motsvarande 1 920 tkr som fördelas i efterskott genom en proportionell 
indragning från fakulteterna: (Hum -574 tkr, Jur -176 tkr, Sam -1 171 tkr). Se vidare tabell 4. 

 

Kolumn 5: Samordningsresurs för lärarutbildningarna inkl 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 fattade rektor 2011-05-05 beslut om att tillföra medel till 
samordningsinstitutionerna. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 
tillförs 4 079 tkr för detta ändamål. Från och med 2014 började en ny fördelningsprincip 
införas där ersättningen för samordningsansvaret består av en fast del och en rörlig del. Den 
nya fördelningsprincipen införs successivt under en treårsperiod. Fördelningsbas för 
finansiering av samordningsresursen är kolumnerna 2 och 3. 

Medlen fördelar sig enligt följande:  

Hum  2 244 tkr  ERG 1 042 tkr 

  ISD 1 202 tkr 

Sam   1 835 tkr  STVE  482 tkr 

  BUV  631 tkr 

  IPD  722 tkr 

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller dessutom 3 320 tkr 
för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid 
samordningsinstitutionerna. Den fördelar sig enligt följande: 

Hum   1 636 tkr ERG   684 tkr 

  ISD  952 tkr 

Sam   1 685 tkr  STVE  269 tkr 

  BUV  952 tkr 

  IPD  464 tkr 

Nettoförändringen för HS-området 2015  dvs. nettotillskottet efter avdrag för respektive 
nämnds bidrag till finansieringen  uppgår till -1 680 tkr (Hum 997 tkr, Jur -486 tkr,  
Sam -2 191 tkr). 
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Studentavdelningen får uttaxera maximalt 17 000 tkr från områdesnämnderna för VFU-
ersättning till kommunerna. Kostnader faktureras institutionerna vid fakulteterna. Maximal 
uttaxering för HS-området är 16 148 tkr (95 %) av totalbeloppet. (Hum 7 119 tkr = 41,9 %, 
Sam 9 029 tkr = 53,1%). Fördelningsbasen är andel anslagsfinansierade VFU-håsar 2013. 

 

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter 
HS-området 7 627 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum 2 541 
tkr, Jur 857 tkr, Sam 4 229 tkr. Bas för fördelningen är respektive fakultetsnämnds andel av 
det totala antalet helårsstudenter inom HS-området senaste hela verksamhetsår. 

Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av 
fakultetsföreningar motsvarande 1 800 tkr. Fördelat per fakultet innebär det: Hum 607 tkr,  
Jur 212 tkr, Sam 981 tkr, vilket fakulteterna anmodas avsätta medel till. 

 

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 17 583 tkr. De särskilda åtagandena framgår i 
regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande: 

TÖI: 11 545 tkr (Hum: ISF).  

Svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 3 469 tkr (Hum: ISF) 

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 569 tkr (Hum: Bafity) 

 

Kolumn 8: Ekonomisk ram 2015  

Den ekonomiska ramen för 2015 uppgår till 1 269 648 tkr för HS-området.  

ON HJS  1 920 tkr 

Hum  392 027 tkr 

Jur  111 356 tkr 

Sam  764 344 tkr 
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3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2015 fördelas enligt följande 
tabell (tkr): 

Tabell 2 FUF 

FUF 
Ekonomisk 
ram 2014 

Förändringar 
enl proppen

Internt 
beslutade 

förändringar
Områdets 

verksamhet
Kårverk‐
samhet  Summa

1  2  3 4 4b 5  6

HS‐omr  15 000  110 ‐1 145 ‐2 715    11 250

Hum  299 346  2 186 ‐1 402 1 195 ‐51  301 274

Jur  43 163  315 ‐3 100 172 ‐8  40 542

Sam  337 543  2 465 ‐11 125 1 348 ‐79  330 151

Summa  695 052  5 076 ‐16 773 0 ‐138  683 217

                    

Nat omr  825 271  5 510 ‐17 541    ‐114  813 126

Övr  0     34 314    252  34 566

Totalt  1 520 323  10 586 0 0 0  1 530 909

 

Kolumn 2: Ekonomisk ram 2014 

Den ekonomiska ramen för HS-området 2015 anges i kolumn 2 exklusive de interna 
förändringar som beslutats samt medlen för kårverksamhet. Ramen uppgår till 695 052 tkr. 

ON HJS  15 000 tkr 

Hum  299 346 tkr 

Jur  43 163 tkr 

Sam  337 543 tkr 

 

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen  

Totalt erhåller HS-området 5 076 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen. 

Pris- och löneomräkningen för 2015 uppgår till 5 460 tkr (ON HJS 118 tkr, Hum 2 352 tkr, 
Jur 339 tkr, Sam 2 652 tkr). Dessutom ökar anslaget med 236 tkr med anledning av en 
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tidsbegränsad satsning på Stockholms matematikcentrum mellan 2012 och 2014 (ON HJS 5 
tkr, Hum 102 tkr, Jur 15 tkr, Sam 115 tkr). 

Anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå minskas med 620 tkr för att bidra till 
finansiering av regeringens prioriterade satsningar (ON HJS -13 tkr, Hum -267 tkr, Jur -39 tkr, 
Sam -301 tkr).  

 

Kolumn 4: Internt beslutade förändringar  universitetsnivå 

Totalt för HS-området innebär de internt beslutade förändringarna -16 773 tkr (ON HJS  
-1 145 tkr, Hum -1 402 tkr, Jur -3 100 tkr, Sam -11 125 tkr) 

Tillskotten från åren 20032015 uppgår till totalt 36 278 tkr (Hum 21 446 tkr, Jur 194 tkr, 
Sam 14 638 tkr) och framgår av bilaga 1 och 2 i rektorsbeslutet. Nettofördelningen har 
kolumnerna 2 och 3 som fördelningsbaser. 

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Kriminologipriset (Sam: Kriminologiska inst) 450 tkr 

Institutet för Turkietstudier (Hum: Orientaliska språk) 935 tkr 

Tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Institutet för Turkietstudier (Hum: Orientaliska språk) år 3 av 5 2 200 tkr 

Institutionen för musik- och teatervetenskap (Hum) år 1 av 2 800 tkr 

Institutionen för orientaliska språk (Hum) år 1 av 3 500 tkr 

Genusakademien (Hum: ERG) år 1 av 2 245 tkr 

 

Kolumn 4b: Områdets verksamhet 

För 2014 avsattes 15 000 för områdets strategiska satsningar. Motsvarande belopp för 2015 är 
11 250 tkr. Nettoskillnaden på 2 715 tkr (Hum 1 195 tkr, Jur 172 tkr, Sam 1 348 tkr) fördelas 
tillbaka till fakultetsnämnderna med kolumnerna 2 och 3 som fördelningsbaser. Satsningarna 
finns förtecknade i tabell 4. 
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Kolumn 5: Medel för kårverksamhet 

Medel för finansiering av doktorandombudsman på halvtid uppgår till 138 tkr. Bas för 
fördelningen är antal doktorander per fakultet senaste helåret: Hum 51 tkr, Jur 8 tkr,  
Sam 79 tkr.  

 

Kolumn 6: Ekonomisk ram 2015 

Den ekonomiska ramen för 2015 uppgår till 683 217 tkr för HS-området.  

ON HJS  11 250 tkr 

Hum  301 274 tkr 

Jur  40 542 tkr 

Sam  330 151 tkr 

 

Utbildningsvetenskapliga forskningsmedel  

Totalt belopp för utbildningsvetenskaplig forskning inom HS-området i enlighet med 
Samordningsgruppens förslag som universitetsstyrelsen beslutat om uppgår till 65 328 tkr. 
Fakultetsnämnderna uppdras att avsätta medel enligt tabell 3:  

Tabell 3 Utbildningsvetenskaplig forskning 

 Fakultet  Institution  Utb fo‐medel Summa

Hum  IC (119)  858 tkr

  ERG  10 214 tkr

  ISD  7 742 tkr 18 813 tkr

Sam  STVE  3 273 tkr

  BUV  15 493 tkr

  IPD  19 222 tkr

  SPEC  8 526 tkr 46 514 tkr

Summa    65 328 tkr
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4. Områdesgemensamma kostnader 

4.1 Strategiska satsningar 

Områdesnämnden har fattat beslut om ett antal strategiska satsningar, vissa av 
engångskaraktär, andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom 
HS-området, se tabell 4. 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 

Från och med 2015 tas USI-satsningarna ut via täckningsfakturan, eftersom samarbetet är en 
del av områdesnämndens löpande arbete med utbildningar. Beloppet 250 tkr består av 80 tkr 
som permanent tillskott för resekostnader och 170 tkr för administrativt stöd årligen under 
perioden 20142016. Detta stöd ska utvärderas. För 2014 har USI finansierats av tidigare 
avsatta 100 tkr och av medlen till vicerektors disposition. 

Omkostnader och investeringar i samband med samgående mellan enheter 

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 2 956 tkr har 2014 beviljats Institutionen för svenska och 
flerspråkighet. 1 920 tkr belastade UGA (eftertaxeras i budget 2015) och 1 036 tkr FUF 
(utbetalat av sparade FUF-medel).  

För pågående och kommande samgåenden under 2015 avsätts 6 500 tkr UGA-medel 
(eftertaxeras 2016) och 6 500 tkr FUF-medel (tas av sparade FUF-medel). 
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Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå 

a) Utlysning av medel för strategiska satsningar inom området 

Den 5 juni 2014 fattade områdesnämnden beslut om inriktningen på områdets strategiska 
satsningar för forskning och forskarutbildning. Med strategiska satsningar avses främst 
fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan vara strategiska utan att också vara 
överskridande. I det strategiska ligger implicit att verksamheten ska gälla insatser som går 
utöver vad som kan anses finnas inom fakulteternas ordinära verksamhet. Stöden ska sålunda 
syfta till extraordinära satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från 
områdesnämnden ska ge ett mervärde. Den finansiella storleken på satsningarna ska beslutas 
av områdesnämnden i samband med budgetbeslutet och framgår av tabell 4. 

Projektstöd och stöd till nätverk 

Områdesnämnden avsätter fr o m 2015 årligen 500 tkr för projektstöd till medelsansökningar 
och 500 tkr i stöd till nätverk och liknande för att bygga upp fakultetsöverskridande 
samarbeten. 

Stöd till forskarskolor 

Områdesnämnden avsätter 750 tkr årligen fr o m 2015 i stöd till nya forskarskolor. Stödet 
avser kostnader för administrativt stöd, koordinering etc. 

Initiering av samarbeten 

Områdesnämnden avsätter fr o m 2015 årligen 500 tkr för initiering av samarbete kring större 
nationella och internationella forskningsprogram. 

Inbjudan av spetsforskare och en öppen pott 

Områdesnämnden avsätter 500 tkr för 2015 för inbjudan av spetsforskare och till en öppen 
”black box”-form som ger möjlighet för relevanta strategiska initiativ genererade från 
verksamheten eller formulerade av externa aktörer. 

Finansiering av CEK 

I syfte att bredda, fördjupa och utveckla samarbetet över fakultetsgränserna beslutar 
områdesnämnden att överta finansieringen av CEK från Humanistiska fakulteten med 650 tkr 
år 2015 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år om CEK kan påvisa tillräckliga 
samarbeten med områdets tre fakulteter. Inför beslut om förlängning för 2016 ska CEK senast 
31 oktober 2015 till områdesnämnden redovisa vilka samarbeten som finns mellan CEK och 
områdets fakulteter och vilka åtgärder som vidtagits för att initiera samarbeten. 
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b) Andra strategiska satsningar 

Folkhälsovetenskap 

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. 

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.  

Följande institutioner har beviljats 600 tkr för en extern Wallenberg Academy Fellow: 

Filosofiska institutionen för 20132017 (Helen Frowe) 

Institutionen för mediestudier 20142018 (Amanda Lagerkvist) 

Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 20152019 (Axel Englund) 

Därutöver avsätter området utrymme för ytterligare en person för 2015. Totalt innebär det att 
medel om 2 400 tkr avsätts för 2015. 

Forskarskola i internationella studier 

En strategisk satsning på en fakultetsöverskridande forskarskola i internationella studier med 
Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution har beslutats. År 2013 betalades 1 400 
tkr ut. 20142017 erhåller forskarskolan 3 400 tkr, 4 000 tkr, 3 000 tkr respektive 1 000 tkr 
per år. Totalt uppgår bidraget till 12 800 tkr. 

Spice-doktorand 

Enligt områdesnämndens beslut 2013-11-21 får Historiska institutionen under perioden 
20142017 årligen 450 tkr för en doktorand i projektet Scientific Personae in Cultural 
Encounters in Twentieth Century Europe (SPICE). Medlen för 2014 tas från det sparade 
kapitalet och ligger fr o m 2015 inbakade i budgeten. 
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Tabell 4 Strategiska satsningar 
Budget/utbetalt 

20122014  Budget  Sparat

   2012 2013 2014  2015  2015

UGA*                

USI‐samarbete (från 2012)  80 80         

Engångstillskott:                

Investering samgående (2013) (Hum: ISF)     1 860         

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

Investering samgående (2014) (Sam: FEK‐Reklam & PR)        1 920       

Investering samgåenden (2015)           6 500    

Summa  80 2 540 1 920  6 500    

FUF                

Permanenta tillskott:                

Folkhälsovetenskap (från 2013) (Sam: CHESS)     2 600 2 600  2 600    

Hedersdoktorer (från 2015)**           150    

Tidsbegränsade tillskott:                

Fakultetsöverskridande forskningsinitiativ (från 2012)  1 000 1 000 1 000       

Postdoc‐anställningar (2013‐2014) (Hum, Jur, Sam)     7 650 7 650       

WAF (från 2013) (Hum: Fil, IMS, Litt o idéhist)     600 1 200  2 400    

Forskarskola internat studier (20132017) (Sam: Ek‐hist)***     1 400 3 400  3 400    

Spice‐doktorand (20142017) (Hum: Hist)****        450  450    

Fakultetsöverskridande projektstöd (från 2015)           500    

Stöd till nätverk (från 2015)           500    

Stöd till nya forskarskolor (från 2015)           750    

Initiering av samarbeten (från 2015)           500    

Spetsforskare, "black box" (från 2015)****              500

CEK (2015 och ev 2016) (Hum: Ark)****          650

Engångstillskott:                

Investering samgående (2013) (Hum: ISF)     3 590         

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

Historikermötet (2013) (Hum: Hist)     100         

Acceleratorprojektet (2013) (Områdesnämnden)     200         

Investering samgående (2014) (Sam: FEK‐Reklam & PR)****        1 036       

Investering samgåenden (2015)****              6 500

Summa FUF‐ram  1 000 17 215 17 336  11 250  7 650
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* UGA‐satsningarna innehålls näskommande år (2 620 tkr tom år 2014 för åren 20122013). 
** Hedersdoktorerna har för perioden 20122014 tagits av medlen till vicerektors disposition. 

*** 1 400 tkr 2013 och 2017. 
**** Taget/tas av sparade medel.  
 

 

4.2 Områdesnämndens verksamhet 

För 2015 avsätts sammanlagt 800 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens 
verksamhet, se tabell 5 nedan. 

Som nämnts ovan ingår kostnaderna för USI-samarbetet i täckningsfakturan fr o m år 2015. 

I posten vicerektors disposition för FUF ingick förut omkostnader i samband med 
hedersdoktorer. Kostnaderna för dessa ingår fr o m 2015 i områdesnämndens budget, varför 
medlen till vicerektors disposition är minskade med 150 tkr. 

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 och profilområden. 

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.  
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Tabell 5 Nämndens kostnader 

2012 2013 2014 2015

UGA             

Vicerektors disposition     250 150 100

Sammanträdeskostnader     100 50 75

Information     50 50 100

USI     100    250

Summa      500 250 525

              

FUF             

Vicerektors disposition     350 250 100

Sammanträdeskostnader     200 100 75

Information     200 150 100

Summa     750 500 275

 

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande 
(fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2013): 

Tabell 6 Fördelning per fakultet 

   UGA  FUF Summa

Hum  166  105 271

Jur  47  15 61

Sam  313  155 467

Summa  525  275 800
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5. Universitetsgemensamma kostnader 

Av nedanstående tabell framgår fördelning av de universitetsgemensamma kostnaderna. Dessa 
utgörs av förvaltningen och övriga gemensamma kostnader samt Stockholms 
universitetsbibliotek.  

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap debiteras sammanlagt 
427 413 tkr varav 261 872 tkr på UGA och 165 541 tkr på FUF. Det är en ökning med 7 340 
tkr jämfört med 2014 och förklaras till största delen av kostnader för den nyinrättade 
Fastighetsavdelningen, förstärkning av upphandlingsstödet och ökade ledningskostnader. 

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: 

Tabell 7 Universitetsgemensamma 
kostnader 

   UGA  FUF Summa

Hum  83 637  62 950 146 588

Jur  25 171  15 823 40 995

Sam  153 063  86 768 239 831

Summa  261 872  165 541 427 413

           

Nat omr  57 296  136 773 194 069

Totalt  319 168  302 314 621 482

 

varav förvaltningen: 

Tabell 8          

   UGA  FUF Summa

Hum  68 917  35 498 104 415

Jur  19 317  4 914 24 231

Sam  129 789  52 127 181 916

Summa  218 023  92 539 310 562

           

Nat omr  45 829  98 526 144 355

Totalt  263 852  191 065 454 917
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varav universitetsbiblioteket: 

Tabell 9          

   UGA  FUF Summa

Hum  14 720  27 452 42 173

Jur  5 855  10 909 16 764

Sam  23 274  34 640 57 915

Summa  43 849  73 002 116 851

           

Nat omr  11 467  38 247 49 714

Totalt  55 316  111 249 166 565
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6. 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 anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för finansiering 
av fakultetsföreningar enligt ovan 

att uppdra åt respektive fakultetsnämnd att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för 
utbildningsvetenskaplig forskning enligt tabell 3 

att fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitetsgemensamma 
kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt tabell 6 

att fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de 
universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabell 7 

att anmoda fakultetsnämnderna att även 2015 avsätta resurser för miljösamordnare. 

     

 


