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1  Inledning 

Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning 
och forskning universitetet tilldelas i regleringsbrevet. Anslagen fördelas av styrelsen 
till Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap och till Områdes-
nämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen vidare inom sina respektive 
organisationer. Universitetsstyrelsen fattar också beslut om permanenta och tidsbegrän-
sade strategiska satsningar.  

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universi-
tetsgemensamma kostnaderna. Slutligen fastställer universitetsstyrelsen storleken på det 
belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stock-
holmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning samt storleken på det hyrestillägg som 
tas ut för att finansiera framförallt tomma lokaler. 

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, är det 
utbildningsuppdrag som universitetet varje år får av regeringen. Ramanslaget för utbild-
ning innehåller också ett antal mindre anslagsposter utöver takbeloppet, vilka kallas för 
särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter.  

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs 
som förutom medel till de strategiska forskningsområdena dit medel är öronmärkta 
internt kan fördelas efter universitetets egna önskemål.  

2 Planeringsförutsättningar 

2.1  Anslag för utbildning och forskning 

Utbildning 

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 22 mdkr. 
Stockholms universitet erhåller ca 1,5 mdkr i takbelopp. Därtill kommer vissa särskilda 
åtaganden som utgör ett mindre belopp om drygt 50 mnkr öronmärkt för specifika 
verksamheter.  

Regeringen gör med början 2015 en satsning på fler utbildningsplatser med en utbygg-
nad från 5 000 platser 2015 till 14 300 nya platser 2018. Satsningar görs framförallt 
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inom vissa bristyrken såsom lärare, speciallärare och vårdyrken. Även ett stort antal 
platser inom övriga utbildningar, 3 250 av de 5 000, ingår. Totalt avsatta medel är  
383 mnkr. Fördelning av nya platser kommer i regleringsbrevet som ett utökat tak-
belopp.  

Regeringen föreslår också en särskild resursförstärkning för att värna god kvalitet inom 
vissa utbildningar. Det avsatta beloppet uppgår till 125 mnkr 2015 och ytterligare  
125 mnkr 2016. Lärarutbildningar och utbildningar inom humaniora och samhällsveten-
skap omnämns som prioriterade liksom att regeringen följer utvärdering av tidigare 
ökning av resurserna som bl a avsåg att leda till fler undervisningstimmar inom huma-
niora och samhällsvetenskap. 

Vissa sedan tidigare aviserade förändringar i takbeloppet ligger fast. Här har Stock-
holms universitet de senaste åren fått ett minskat utbildningsuppdrag (takbelopp) till 
följd av att regeringen prioriterat och satsat på utbildningar, bl a vård- och ingenjörs-
utbildningar, som inte finns vid Stockholms universitet. Vi har dock erhållit utbildnings-
uppdrag inom förskollärar- och speciallärarutbildningarna men det är av begränsad 
omfattning.  

Potten för den kvalitetsbaserade resurstilldelningen för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som baseras på utfallet i UKÄ:s utvärderingar har successivt byggts ut 
från 95 mnkr 2013 till 195 mnkr 2014. För 2015 kommer 295 mnkr att fördelas till läro-
sätena. Resurstilldelningen anges inte i budgetpropositionen utan kommer att redovisas i 
regleringsbrevet. Det innebär att tilldelningen inte kommer att inkluderas i universitets-
styrelsens budgetbeslut utan det blir ett särskilt rektorsbeslut likt förra året. Regeringen 
avser att i samband med att ett nytt kvalitetssäkringssystem införs 2016 se över princi-
perna för det nuvarande systemet med kvalitetsbaserad resurstilldelning.  

Stockholms universitet erhöll för 2014 endast ca 6,5 mnkr av de 195 mnkr som fördela-
des. Visserligen har universitetet kommit relativt sett väl ut i UKÄ:s utvärderingar men 
eftersom omdömet mycket hög kvalitet gällt huvudsakligen små utbildningar har de till-
delade medlen varit begränsade. Utvärderingscykeln är nu avslutad och besked om de 
sista utbildningarna kom i slutet av september och början av oktober. Omdömet på 
dessa var inte mycket hög kvalitet vilket innebär att en fortsatt blygsam tilldelning är att 
vänta 2015.  

Forskning 

Basanslaget för forskning till samtliga lärosäten uppgår årligen till totalt ca 16 mdkr 
varav Stockholms universitet erhåller ca 1,5 mdkr. 2014 erhöll Stockholms universitet 
en ökning av basresursen med ca 57 mnkr i enlighet med forsknings- och innovations-
propositionen. Inga förändringar i basresursen sker 2015. Inför 2016 ökar däremot bas-
anslaget med ytterligare 300 mnkr för alla lärosäten. Regeringen avser att återkomma i 
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budgetpropositionen 2016 med besked om fördelning av dessa medel. De 30 mnkr som 
aviserats ska tillfalla universitetet i forsknings- och innovationspropositionen kan därför 
komma att ändras.  

I basanslaget ingår också medel till strategiska forskningsområden. Dessa medel är 
öronmärkta och kopplade till ett uppdrag att bygga upp forskning på högsta inter-
nationella nivå. Medlen utvärderas för närvarande av Vetenskapsrådet. 

En modell med kvalitetsbaserad resurstilldelning för forskning infördes 2010. Medel har 
omfördelats på basis av citeringar och externa medel. I budgetpropositionen för 2015 
föreslås att den kvalitetsbaserade resurstilldelningen tas bort.   

Vetenskapsrådet har sedan tidigare ett uppdrag från regeringen att föreslå en ny modell 
för kvalitetsbaserad resurstilldelning för del av forskningsanslaget. Modellen ska bygga 
på kollegial bedömning och införas fr o m 2018. Eftersom den kvalitetsbaserade resurs-
tilldelningen nu tas bort är det angeläget att följa eventuella förändringar i Vetenskaps-
rådets uppdrag.   

2.2  Ekonomiskt utgångsläge 

Universitetet har prognostiserat ett överskridande av utbildningsuppdraget, s k över-
produktion, med 78 mnkr för 2014. För de kommande åren räknar universitetet dock 
med en successivt sjunkande överproduktion i takt med att det dimensionerings- och 
prioriteringsarbete som områdena arbetar med kommer att medföra en bättre balans i 
förhållande till takbeloppet. Universitetet har endast ca 66 mnkr kvar i sparade medel 
kopplade till utbildningsuppdraget, s k anslagssparande. Det innebär med nuvarande 
prognoser att hela anslagssparandet kommer att vara förbrukat redan inför 2015. 
Visserligen kommer takbeloppet troligen att öka till följd av fler platser inom lärar-
utbildningarna och eventuellt övriga utbildningar men eftersom det takbeloppet är 
öronmärkt behövs ett fortsatt dimensionerings- och prioriteringsarbete av universitetets 
utbildningar att bedrivas på områdesnivå. 

Universitetsstyrelsen har diskuterat frågan om det mycket stora myndighetskapitalet. Ett 
positivt resultat på 345 mnkr medförde att myndighetskapitalet vid utgången av 2013 
uppgick till 1 002 mnkr. Efter ett negativt halvårsresultat är myndighetskapitalet reduce-
rat till ca 850 mnkr men korrigering för semesterlöneskuld och oväntade inbetalningar 
från Statens Pensionsverk medför att prognosen för resultatet för helåret 2014 svårligen 
kommer att visa upp en negativ kapitalförändring. Dock kommer vissa kostnader för 
lokaler m m som kommer att tas före årets slut att påverka resultatet och därmed myn-
dighetskapitalet i önskvärd riktning.  
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2.3  Strategiska satsningar 

Rektor har för universitetsstyrelsen redogjort för ett antal strategiskt betydelsefulla 
investeringar som är angelägna för verksamheten och som innebär att myndighets-
kapitalet bör reduceras avsevärt.  

Det rör sig om avsättningar av medel för framtida stora byggprojekt och lokalinveste-
ringar för att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen. Det gäller vidare inom lokal-
området investeringar i framtidens lärandemiljöer samt omfattande renoveringsbehov av 
våra befintliga lokaler. Ytterligare satsningar som rektor redogjort för rör framtidssats-
ningar och stöd till forskningsinfrastruktur samt satsningar kopplade till att säkra bety-
delsefulla rekryteringar. Till detta kommer också satsningar på strategiska partnerskap 
samt ett antal verksamhetsnära strategiska satsningar inom utbildning och forskning 
som är av områdesöverskridande karaktär och därmed en gemensam angelägenhet för 
universitetet och båda områdena. Nedan redogörs för ett antal projekt som är aktuella 
men som inte finns med i fördelningsbeslutet då projekten är under uppstart eller har 
ännu inte avslutats så att den slutliga kostnaden är känd. Satsningar som är aktuella för 
2015 framgår nedan under 3.3 Strategiska satsningar. 

Lokalinvesteringar 

Flera stora byggprojekt pågår men är ännu inte avslutade varför finansiering av flera 
strategiska flyttar och samlokaliseringar inte är aktuella i budgeten för 2015. Pågående 
är bl a NPQ-huset och flytt av SCORE till Nobelhuset för att bereda möjlighet för 
Reklam och PR att samlokaliseras med Företagsekonomiska institutionen. Flera flyttar i 
Södra huset är aktuella till följd av institutionssamgåenden. En redan genomförd flytt 
avser Institutionen för neurokemi. I ett mera initialt skede befinner sig Experimental 
Core Facility (ECF). Kostnaderna, som i nuläget uppgår till ca 124 mnkr, avser huvud-
sakligen ersättning för hyreshöjningar, flyttkostnader samt kostnader för inredning m m.  

Forskningsinfrastruktur 

Väl fungerande forskningsinfrastruktur är av avgörande betydelse för såväl forsk-
ningens genomförande som framgång. Det gäller inte endast det mer uppenbara natur-
vetenskapliga området utan forskningsinfrastruktur är också betydelsefullt inom det 
humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Här utreds för närvarande stöd till Stock-
holm University Brain Imaging Center (SUBIC) som är en interdisciplinär forsknings-
infrastruktur med målsättning att stärka Stockholms universitets deltagande i inter-
nationell spetsforskning relaterad till hjärnans funktion och morfologiska evolution. 
Resursbehoven kommer att vara avsevärda och innebär ett flerårigt åtagande för 
universitetet. 
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Sedan tidigare bidrar Stockholms universitet genom en överenskommelse mellan rekto-
rerna vid de stora forskningsuniversiteten med närmare 2 000 tkr per år i 10 år till finan-
siering av strålrör till den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund. En annan 
viktig medfinansiering av forskningsinfrastruktur rör Nordiska institutet för teoretisk 
fysik (NORDITA).   

Strategiska partnerskap 

Stockholms universitet har flera etablerade strategiska partnerskap. Samtidigt arbetar 
Kansliet för strategiska partnerskap med nya samarbeten. Aktuellt är bl a fundraising till 
det s k Acceleratorprojektet, som är en fysisk plats för kunskapsinriktade undersök-
ningar av konst samt en omfattande femårig satsning på ett institut för avancerade 
studier, Collegium Stockholmense, med syfte att skapa en internationell och tvärveten-
skaplig experimentverkstad för originell och innovativ forskning.  

2.4  Universitetsgemensamma verksamheter 

För närvarande pågår en utredning om förvaltningens ekonomi i syfte att genomlysa 
kostnadsbild, finansiering samt ekonomiska ramar och myndighetskapital inom förvalt-
ningen. I första hand ska omfördelningar ske inom förvaltningen innan nya äskanden är 
aktuella. 

Flera förändringar av universitetsförvaltningen är som ett led av utredningar emellertid 
aktuella inför nästa år. Det gäller först två nya avdelningar inom universitetsförvalt-
ningen: Samverkansavdelningen samt den nyinrättade Fastighetsavdelningen. Hit hör 
också eventuella förändringar i uppdraget med housingverksamheten som placerats vid 
Fastighetsavdelningen. Det gäller vidare en förändring av upphandlingsfunktionen inom 
Ekonomiavdelningen med anledning av kritik från Riksrevisionsverket.  

Förändringar av övriga gemensamma kostnader utgörs bl a av ett nytt rektorsråd för 
samverkan.  
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3    Ramanslag till utbildning och forskning  

3.1 Sammanställning av de ekonomiska ramarna  

 

    Områdesnämnden Områdesnämnden Övriga mottagare 
    för humaniora,  för naturvetenskap 
    juridik och sam- 
    hällsvetenskap 

Ekonomisk ram 2014 i tkr    1 942 344  1 089 778  105 338 
Förändringar enligt budgetpropositionen           6 190        5 242        228 
Interna förändringar           4 331        4 918   - 9 249 
Ekonomisk ram 2015 i tkr    1 952 865 1 099 938   96 317 

3.2 Förändringar enligt budgetpropositionen  

3.2.1  Pris- och löneomräkning  

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2015 är  
0,79 procent. 

Till detta kommer en generell indragning av anslag som pris- och löneomräknas från 
regeringens sida för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Det innebär 
att Stockholms universitet får sitt anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
minskat med 1 385 tkr och sitt basanslag till forskning och utbildning på forskarnivå 
minskat med 1 356 tkr.  

3.2.2  Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Takbeloppet uppgår 2015 till 1 563 553 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en 
ökning från 2014 med 705 tkr. I denna totalsumma finns ett antal förändringar jämfört 
med föregående år. 

Anslaget föreslås minska med 13 966 tkr för att finansiera utbyggnaden av vård- och 
ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.  

Fördelningsprincip: Ovanstående minskning av takbeloppet fördelas till områdesnämn-
derna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala tak-
belopp. 

Anslaget föreslås öka med 1 439 tkr med anledning av den satsning på speciallärar-
utbildningen som presenterades i budgetpropositionen för 2014. Anslaget föreslås 
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vidare öka med 3 921 tkr till följd av en omfördelning av platser mellan lärar- och för-
skollärarutbildningarna. Anslaget föreslås däremot minska med 1 581 tkr i enlighet med 
den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 
2009/10:89) i fråga om minskade kostnader för lärar- och förskollärarutbildningarna.  

Fördelningsprincip: Nettoförändringen av dessa förändringar i takbeloppet fördelas till 
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, för att i första hand 
användas inom förskollärarutbildningen och speciallärarutbildningen. 

Den kvalitetsbaserade resursfördelningen kommer likt föregående år anges först i regle-
ringsbrevet. För 2013 och 2014 har den kvalitetsbaserade resurstilldelningen fördelats 
till områdesnämnderna.  

Fördelningsprincip: För 2015 ska medlen inte fördelas vidare till områdesnämnderna 
utan behålls centralt för att användas i olika riktade kvalitetssatsningar inom utbild-
ningsområdet.  

Fördelning av eventuell tilldelning av utbildningsuppdrag med anledning av regeringens 
satsning på 5 000 nya utbildningsplatser (383 mnkr) samt den aviserade kvalitetsför-
stärkningen om 125 mnkr inom lärarutbildningarna och humaniora och samhällsveten-
skap som kommer att framgå av regleringsbrevet uppdras rektor att fatta beslut om efter 
samråd med områdesnämnderna.  

3.2.3  Forskning och utbildning på forskarnivå 

Basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2015 till 1 530 909 tkr 
inklusive pris- och löneomräkning.  

Anslag till de strategiska forskningsområdena är inkluderad i basresursen och uppgår till 
ca 45 mnkr. Inför 2015 ska universitetsstyrelsen fatta beslut om hantering av anslaget. 
Universitetsstyrelsen har tidigare fattat ett beslut om att Områdesnämnden för natur-
vetenskap beslutar om fördelning av anslagen till de strategiska forskningsområdena till 
100 procent 2010-2014. 

Fördelningsprincip: Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar om fördelning av 
anslagen till de strategiska forskningsområdena 2015. 

3.3 Strategiska satsningar  

3.3.1  Rektors strategiska satsningar 2014  

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 finansieras i efterhand. De strategiska beslut som rektor fattat och 
som inte tidigare redovisats för styrelsen uppgår till 44 260 tkr.  
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Rektors strategiska satsningar      Belopp i tkr 

Fundraisingarbete 2013                      6 585 
Lönemedel för internationell handläggare 2013                        540 
SRC fakultetsgemensamma kostnader 2013 och 2014                      2 000 
Jämställdhetssatsning 2014                       1 300 
Stärkta internationella relationer 2013 och 2014                   26 062  
Medfinansiering strategiska partnerskap 2014                      3 773 
Prorektors forskningsprojekt Institutionen för organisk kemi 2014-2018        1 500 
Kompetensutveckling inom högskolepedagogik 2014                    2 500 
TOTALT                      44 260 

3.3.2  Strategiska satsningar 2015 

Forskningsinfrastruktur 

NORDITA: 2 000 tkr (2015) 

Stockholms universitet, KTH och Vetenskapsrådet har kommit överens om en stärkt 
finansiering av Nordiska institutets för teoretisk fysik (NORDITA) verksamhet för 
2015. Totalt behöver motsvarande 6 000 tkr tillföras verksamheten. Medfinansiering 
från respektive part uppgår därmed till 2 000 tkr för 2015.  

Rekryteringar och medfinansiering 

Institutionen för musik- och teatervetenskap: 800 tkr (2015-2016) 

Medföljandefinansiering är en viktig strategisk fråga för verksamheten. Rektor avsåg 
besluta 2012 om en tvåårig satsning på en medföljande, som dock aldrig kom att reali-
seras. I linje med detta görs en motsvarande satsning. 

Institutionen för orientaliska språk: 500 tkr (2015-2017) 

En medfinansiering görs av ett redan existerande samarbete med Svenska Institutet i 
Istanbul, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond (Svenska Institutet står 
för lokaler, drift och expenser och Riksbankens Jubileumsfond för infrastrukturstöd). 
Stockholms universitet bidrar med 50 procents anställning under tre år.  

Kriminologipriset: 450 tkr (permanent) 

Medlen avser medfinansiering av juryarbete och administration av Kriminologipriset 
som är ett samarbetsprojekt beslutat av Justitiedepartementet som inbegriper Stock-
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holms universitet och Brottsförebyggande rådet. Resursen har hittills varit placerad på 
Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap men för att säkra 
kompetens och nära samarbete mellan administrationen och juryns arbete tillförs 
Kriminologiska institutionen resurs motsvarande 40 procent administration, 10 procent 
juryarbete samt resurser för trycksaker och kommunikationsinsatser.  

Strategiska partnerskap 

Navarino Environmental Observatory (NEO): 1 000 tkr (2015-2019)  

Stockholms universitet har ingått ett strategiskt partnerskap där etableringen av forsk-
ningsobservatoriet Navarino Environmental Observatory (NEO) i Messinien, Grekland 
är central. Vid observatoriet, som togs i bruk hösten 2010, bedrivs forskning om klimat 
och miljö inom ramen för forskningssamarbetet the NEO Research Program. Ett nytt 
avtal som innebär en satsning om 1 000 tkr per år är nu aktuellt för de kommande fem 
åren. 

Institutet för Turkietstudier: 1 700 tkr (permanent)  

Institutet för Turkietstudier är en femårssatsning inom ramen för ett strategiskt partner-
skap. Stockholms universitet medfinansierar projektet med 2 200 tkr per år under åren 
2013-2017. Institutet behöver nu stärkas ytterligare genom rekryteringar för att säkra 
forskarkompetens och etablera en tydlig forskningsmiljö.   

Områdesöverskridande satsningar 

Områdesöverskridande forskning: 1 000 tkr (2015) 

Rektor har vid två tillfällen under 2014 utlyst medel för planeringsbidrag för områdes-
överskridande forskning. I första utlysningen inkom 8 ansökningar och 7 beviljades 
medel. I andra utlysningen inkom 9 ansökningar och 6 beviljades medel. Satsningen ska 
fortsätta under 2015 för att sedan utvärderas.  

Kurs i svenska för internationella medarbetare: 900 tkr (2015-2017) 

Som ett led i internationaliseringen av universitetet och rekrytering av internationella 
medarbetare görs en satsning på kurs i svenska för dessa medarbetare som behöver 
svenska för kommunikation med kollegor och studenter. Kursverksamheten bedrivs 
redan idag vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Behovet och söktrycket till 
nuvarande kurser är emellertid högt då medarbetare konkurrerar med studenter om 
utbildningsplatserna. För att säkra att de medarbetare som önskar läsa svenska ska få 
den möjligheten föreslås en särskild kurs i svenska. Finansiering ska dessutom inte ske 
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inom ramen för Humanistiska fakultetsnämndens takbelopp utan satsningen ska vara 
områdesöverskridande.  

Medarbetartolkning: 2 000 tkr (permanent) 

Enligt en beslutsavsikt från rektor kommer Enheten för utbildningstolkning att under 
2015 flyttas till Studentavdelningen inom universitetsförvaltningen. Enheten för utbild-
ningstolkning föreslås emellertid ligga kvar som övrig mottagare under 2015 och ramen 
om 3 352 tkr flyttas till de universitetsgemensamma kostnaderna först fr o m 2016. 
Ramen kommer fr o m 2015 att behöva ökas med 2 000 tkr då medarbetartolkning i 
framtiden kommer att ingå som en del av tolkenhetens uppdrag. Eftersom verksamheten 
är ny ska den framtida dimensioneringen av medarbetartolkningens ram följas upp. 

Stockholm Resilience Centre: 1 000 tkr (permanent) + 1 500 tkr (2015-2018) 

SRC erhöll genom ett rektorsbeslut 2013 och 2014 OH-kompensation motsvarande 
1 000 tkr då de placerades organisatoriskt inom det naturvetenskapliga området. I 
underlaget till beslutet framgår att medlen ska permanentas fr o m 2015.  

SRC har dessutom inkommit med äskande för att täcka ökade OH-kostnader som cent-
ret själva måste bekosta då MISTRA i samband med förlängning av pågående forsk-
ningsfinansiering ändrat förutsättningarna för att ta ut OH-kostnader. I normalfallet ges 
inte stöd för att kompensera för ökade OH-kostnader. Det ska institutionen ta med i 
beaktande i samband med att man godkänner ansökan om forskningsbidrag. Detta fall 
kan dock ses som ett särfall då förutsättningarna för OH-kostnaderna förändrats under 
ett pågående forskningsprojekt.  

SRC erhåller därför kompensation för motsvarande schablon-OH om 35 procent. Skill-
naden mellan schablon-OH och den av SRC angivna faktiska OH-nivån får man bekosta 
själva med det överskott som finns i SRC:s myndighetskapital. 

Genusakademien: 245 tkr (2015-2016) 

Vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap finns nätverket 
Genusakademien som vid sidan om att vara ett doktorandnätverk också erbjuder kurser 
och workshops. Verksamheten vänder sig till hela universitetet. Medlen avser omkost-
nader för doktorandnätverket samt kurser och workshops. 

Centrum för universitetslärarutbildning: 15 629 tkr (2015) 

Ansvaret för den högskolepedagogiska verksamheten och därmed att bereda budgetför-
slag för verksamheten ligger på det nyinrättade Centrum för universitetslärarutbildning 
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(CeUL). Enligt stadgarna för CeUL ska den samlade resursen administreras av Institu-
tionen för pedagogik och didaktik (IPD).  

Styrelsen för CeUL gör bedömningen att nuvarande resurser inte helt kan finansiera den 
nu planerade verksamheten under 2015 utan äskar medel för språkdidaktisk kompetens 
samt en inspirations-/lärarkonferens. I de totala äskade resurserna inkluderas även en 
viss utveckling av nya utbildningar och en viss workshop-verksamhet. Universitetssty-
relsen avsätter därför ytterligare 600 tkr till den universitetspedagogiska verksamheten 
inför 2015.  

Strategiska satsningar   Belopp i tkr 

Permanenta satsningar 
Medfinansiering Kriminologipriset          450 
Medfinansiering Institutet för Turkietstudier       1 700 
Medarbetartolkning        2 000 
Medfinansiering Stockholm Resilience Centre       1 000 
 
Tidsbegränsade satsningar 
NORDITA         2 000 
Medföljandefinansiering Inst för  musik- och teatervetenskap         800 
Medfinansiering Inst för orientaliska språk          500 
Navarino Environmental Observatory        1 000 
Områdesöverskridande forskning       1 000 
Språkundervisning internationella medarbetare          900 
Medfinansiering Stockholm Resilience Centre       1 500 
Genusakademien           245 
Centrum för universitetslärarutbildning     15 629 
TOTALT       28 724 

 

3.3.3  Lärarutbildningarna och utbildningsvetenskaplig forskning 

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: 
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• förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid 
samordningsinstitutionerna, varav 976 tkr som en särskild resurs för Samordnings-
gruppen för lärarutbildningarna att senare besluta om användning av (6 118 tkr) 
 

• förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samord-
ningsinstitutionerna (4 273 tkr). 

 
Områdesnämnderna ska under 2015 avsätta totalt minst 74 235 tkr för utbildningsveten-
skaplig forskning.  

3.3.4  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 2015:  

•  6 266 tkr för finansiering av studentmedverkan 
•     873 tkr för finansiering av studiesocial verksamhet 
• 1 849 tkr för finansiering av kårtidningen Gaudeamus 
 
Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2015 avsätta totalt minst 2 087 tkr för 
finansiering av fakultetsföreningarna.  

4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 

4.1  Storleken på de gemensamma kostnaderna 

Följande förändringar i de universitetsgemensamma kostnaderna görs inför 2015. 

4.1.1 Universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader 

Lokal- och bostadsförsörjning: 4 000 tkr (permanent) + 1 700 tkr (permanent)  

Den nya Fastighetsavdelningen har inrättats fr o m den 1 oktober 2014. I den utredning 
som sedermera medförde inrättandet av Fastighetsavdelningen föreslogs ett antal 
områden där den nuvarande verksamheten behövde kompetens- och resursförstärkas. 
Dessa förändringar sjösätts nu genom att kompetens- och resursförstärkning inom stra-
tegisk lokalförsörjning och projektcontrolling tillförs, dels för att säkra arbetet med att 
försörja verksamheten med tillräckliga och ändamålsenliga lokaler, dels för att säkra 
kostnadskontroll och uppföljning av projekt inte minst kopplade till institutionssam-
gåenden och stora byggprojekt.  
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Till det kommer också resurser till Housing. 2013 gjordes en tidsbegränsad satsning på 
1 700 tkr per år i två år för att förbättra bostadsservicen till studenter och gästforskare. 
Satsningen har nu följts upp genom en utredning som visar att verksamheten vad avser 
kostnader för personal m m är dimensionerad på ett adekvat sätt. Den tidsbegränsade 
satsningen om 1 700 tkr som finansierar personal och drift ska därför permanentas.  

Upphandlingsstöd: 2 800 tkr (permanent) 

Medlen avser rekrytering av en sektionschef och tre nya medarbetare med generell och 
specifik upphandlingskompetens med syfte att förstärka och centralisera upphandlings-
stödet till Ekonomiavdelningen/Inköpssektionen med anledning av kritik från Riks-
revisionen och i enlighet med slutsatser och åtgärder i den s k upphandlingsutredningen.    

Kvalitetsarbete: 1 000 tkr (permanent) 

Planeringsavdelningen har haft tidsbegränsade medel vid kvalitetsfunktionen för att ge 
stöd till områden, fakulteter och institutioner i samband med ett omfattande arbete i 
samband med UKÄ:s utvärdering av utbildningar. Resursen ska permanentas dels mot 
bakgrund av att ett nytt utvärderingssystem kommer att införas fr o m 2016, dels att 
utvärdering av utbildning på forskarnivå kommer att påbörjas under 2015.  

Infocenter: 3 000 tkr (permanent) 

2014 erhöll Studentavdelningen tidsbegränsade medel motsvarande fyra heltidsanställ-
ningar för att bemanna infocenter i det nya Studenthuset. Infocenter är universitetets 
ansikte utåt och är av stort värde inte bara för nya och befintliga studenter utan också för 
institutioner och allmänna besökare till universitetet. Infocenter har generösa öppettider 
och besöksstatistiken visar toppar i samband med terminsstarter och ansökningsperioder 
men även övriga tider är antalet besökare förhållandevis stort. Den tidsbegränsade 
resursen permanentas därför fr o m 2015 och medel motsvarande fyra heltidsanställ-
ningar avsätts.  

Kansliet för strategiska partnerskap: 7 031 tkr (permanent) 

Kansliet för strategiska partnerskap kommer att föras till den nya Samverkansavdel-
ningen fr o m 2015. Ramen flyttas som en följd av den organisatoriska förändringen till 
universitetsförvaltningen och medför därmed en ökning av de universitetsgemensamma 
kostnaderna. Samtidigt får områdesnämnderna ett motsvarande ökat anslag genom att 
kansliet tidigare varit placerat direkt under rektor och på så vis finansierats centralt. 
Övriga förändringar som är aktuella för Samverkansavdelningen kommer att ske inom 
universitetsförvaltningen och föranleder inga förändringar i storleken på de universi-
tetsgemensamma kostnaderna. 
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Ledningskostnader: 2 200 tkr (2015) 

För 2014 avsattes 4 000 tkr till följd av ökade ledningskostnader. För 2015 kommer 
dessa kostnader att minska med 1 800 tkr och uppgå till 2 200 tkr. Det som tillkommer 
inför 2015 är ett nytt rektorsråd för samverkan och IT samtidigt som andra lednings-
kostnader minskar till följd av pensionsavgångar.  

Permanenta satsningar   Belopp i tkr 

Lokal- och bostadsförsörjning        5 700  
Upphandlingsstöd        2 800  
Kvalitetsarbete          1 000  
Infocenter         3 000  
Kansliet för strategiska partnerskap       7 031  
 
Tillfälliga satsningar 

Ledningskostnader        2 200  
TOTALT       21 731  

Summan av satsningarna inom universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kost-
nader uppgår till 21 731 tkr. Av dessa utgör 6 000 tkr en direkt utökning av den ekono-
miska ramen medan 7 031 tkr utgör en utökning p g a organisatoriska förändringar för 
Kansliet för strategiska partnerskap (se ovan). Övriga förändringar påverkar inte den 
ekonomiska ramen då de redan ingår i ramen genom att vara tidigare tidsbegränsade 
satsningar som nu permanentas. 
 
4.1.2 Stockholms universitetsbibliotek 

Inga förändringar i ekonomisk ram 2015 förutom sedvanlig pris- och löneomräkning.  

4.1.3  Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma 
verksamheter 

 
Ekonomisk ram 2014 i tkr     603 682  
Pris- och löneomräkning         4 769  
Förändringar        13 031  
Ekonomisk ram 2015 i tkr     621 482  
varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader   454 917  
varav Stockholms universitetsbibliotek    166 565  
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4.2  Fördelning av de gemensamma kostnaderna på  
verksamhetsgrenar 

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.  

Fördelningen av förvaltningens och övriga gemensamma kostnader sker med   
58 procent UGA och 42 procent FUF. Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas 
med 33 procent UGA och 67 procent FUF. 

4.3  Fördelning av gemensamma kostnader på områdes-
nämnderna  

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna på respektive områdesnämnd sker sedan 
enligt olika fördelningsnycklar. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma 
kostnader fördelas på basis av personalkostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets 
kostnader fördelas på samma sätt som föregående år i avvaktan på att nya nycklar ska 
tas fram inför budgetåret 2016. 

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna 
enligt följande: 

 Områdesnämnden för 
humaniora, juridik och 
samhällsvetenskap 

Områdesnämnden för 
naturvetenskap 

UGA 261 872   57 296 
FUF 165 541 136 773 
TOTALT 427 413 194 069 
 

5 Särskilda uttaxeringar 

5.1  Uttaxering av medel för kommunersättningar i verksamhets-
förlagd utbildning  

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med 
att lärarutbildningsstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska uttaxe-
ras från områdesnämnderna efter antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbild-
ningsområde verksamhetsförlagd utbildning. Eventuellt överskott från tidigare år får vid 
behov användas till VFU-portal och digital VFU-portfölj. 



   
  18 (19) 

 
 

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.  

Följande kostnader ska täckas av hyrespålägget för 2015: 

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.  

16 500 tkr Externa hyreskostnader för lokaler som står tomma på grund av att tidi-
gare hyresgäst sagt upp lokalerna. Beloppet avser budgetåret 2014. 

8 300 tkr  Kostnader för fastighetsdrift.  

Detta ger ett totalt hyrespålägg för 2015 om 26 800 tkr. 

6  Universitetsstyrelsens beslut 

Universitetsstyrelsen beslutar 

att  fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna enligt sammanställningen i 
avsnitt 3.1 ovan, 

att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördel-
ningen som framgått ovan, 

att  områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de 
universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabellen i avsnitt 4.3, 

att  en uttaxering om 17 000 tkr får göras för kommunersättningar i anslutning till VFU,  

att  hyrespålägget för 2015 uppgår till belopp enligt avsnitt 5.2, 

att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat områdes-
nämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut samt 
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att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande beslut med anledning av eventuell 
tilldelning av utbildningsplatser och resurser till kvalitetsförstärkning samt 
kvalitetsbaserad resurstilldelning på basis av Universitetskanslersämbetets 
utbildningsutvärderingar som kommer att framgå av regleringsbrevet. 
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