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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 Naturvetenskapliga området och 
Humanvetenskapliga området, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna samt 
hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2017-10-27) har rektor fastställt 
(2017-11-02) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd. 

Områdesnämnden för humanvetenskap 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.  

Pris- och löneomräkning 2018 

För 2018 uppgår pris- och löneomräkningen till 1,84 procent (1,51 procent 2017). 

Enhetshyra 2018 

2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet. Införandet skedde kostnadsneutralt, 
vilket åstadkoms genom en permanent, årlig omföring från det Naturvetenskapliga området 
till det Humanvetenskapliga området för att kompensera det Humanvetenskapliga området för 
kostnadsökningar med det införda systemet. Inför varje nytt budgetår fastställer 
Universitetsstyrelsen nivån på enhetshyran för det aktuella budgetåret.  

Enhetshyran är för 2018 fastställd till 3 659 kr per kvadratmeter, LOA:Vb. Kompensationen 
som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas 
med pris- och löneuppräkning. För 2018 blir omföringen 24 830 tkr (24 382 tkr 2017). 

Prislappar för HÅS och HÅP 2018 

Av sammanställningen nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och 
helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom H-området.  
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Prislappar	2018	
		 Hås	 Håp	

Hum/sam/jur	 31	884	 20	777	

Nat/teknik	 54	367	 45	849	

Vård	 57	800	 50	061	

Medicin	 64	589	 78	564	

Undervisning	 38	781	 40	627	

VFU	 54	960	 53	322	

Övrigt	 43	662	 35	468	
	
 
Ovanstående ersättningsbelopp inkluderar den höjning som regeringen beslutat om för 
2016−2018, och som enligt budgetpropositionen förlängs för perioden 2019−2020. 
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2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2018 fördelas enligt 
följande tabell: 

Tabell	1	UGA,	tkr	 		 		 		 		 		 		 		

	

Interna	
takbelopp	

Omföring	
kostnads-
neutralitet	
enhetshyra	

Strategiska	
satsningar	

Samord-
nings-
resurs	

och	VFU	
Områdets	

verksamhet	
Kårverk-
samhet	

Särskilda	
åtaganden	

Summa		
ek	ram	

1	 2	 3	 4	 5	 5a	 6	 7	 8	

H-omr	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ONH	 3	300	 		 		 		 1	609	 		 		 4	909	

		Hum	 430	108	 5	834	 -3	432	 1	831	 -482	 -2	835	 27	566	 458	590	

		Jur	 128	917	 1	477	 -5	306	 -370	 -145	 -943	 		 123	630	

		Sam	 882	834	 5	104	 -17	057	 -1	617	 -982	 -4	778	 										1	035	 864	539	

Summa	 1	445	158	 12	415	 -25	794	 -156	 0	 -8	556	 28	601	 1	451	668	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Nat-omr	 290	411	 -12	415	 23	800	 156	 		 -1	147	 2	330	 303	135	

Övr	 3	467	 		 1	994	
	

		 9	703	 32	025	 50	189	

Totalt	 1	739	036	 0	 0	 0	 0	 0	 65	956	 1	804	992	
 

Kolumn 2: Interna takbelopp 

De interna takbeloppen 2017 var följande (efter utfördelningen av medel för utbyggnad av 
lärarutbildningarna): 

H-området 1 388 945 tkr  

  Hum 416 252 tkr  

  Jur 125 312 tkr 

  Sam 847 381 tkr  

Pris- och löneomräkningen för 2018 (1,84 %) uppgår till 25 586 tkr (Hum 7 668 tkr,  
Jur 2 308 tkr, Sam 15 610 tkr). 

H-området får totalt 16 367 tkr för utbyggnad av lärarutbildningarna. Medlen fördelas till 
fakulteterna på basis av utbildningsuppdraget (Hum 6 188 tkr, Jur 301 tkr, Sam 9 878 tkr). 



  5 (25) 
 

 
 

Regeringen gör en satsning på en utbyggnad av högskoleutbildning i hela landet och 
utbyggnad av samhällsbyggnadssektorn. H-områdets andel av utbyggnaden är 14 260 tkr. I 
beloppet ingår en satsning på utbyggnad av utbildning inom folkhälsovetenskap med totalt 
3 136 tkr samt ett ökat takbelopp med 105 tkr för utbildningsplatser särskilt inriktade mot 
samhällsbygge. Dessa medel (3 241 tkr) fördelas till Samhällsvetenskapliga fakulteten. 
Återstående medel, 11 019 tkr, delas upp proportionerligt i förhållande till fakulteternas andel 
av takbeloppet (Hum 3 300 tkr, Jur 995 tkr, Sam 6 724 tkr). Medlen till Juridiska och 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna fördelas ut och övriga medel avsätts på områdesnivå 
under fem år för strategiska satsningar på humanvetenskaplig utbildning.  

Det interna takbeloppet för H-området för 2018 blir efter dessa förändringar 1 445 158 tkr 
(ONH 3 300 tkr, Hum 430 108 tkr, Jur 128 917 tkr, Sam 882 834 tkr). 

Kolumn 3: Omföring för kostnadsneutralitet vid enhetshyra 

En omföring om 12 415 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till 
Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutraliteten vid 
enhetshyrans införande. Det omfördelade beloppet motsvarar respektive fakultets 
kostnadsökning vid enhetshyrans införande, inklusive årlig pris- och löneuppräkning (Hum 
5 834 tkr, Jur 1 477 tkr, Sam 5 104 tkr). 

Kolumn 4: Strategiska satsningar 

Totalt för H-området innebär de strategiska satsningarna -25 794 tkr  
(Hum -3 432 tkr, Jur -5 306 tkr, Sam -17 057 tkr) 

Tillskotten från åren 2003−2018 uppgår till totalt 34 730 tkr för H-området (Hum 14 623 tkr, 
Jur 106 tkr, Sam 20 001 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Kostnaderna för 
området är totalt -60 524 tkr (Hum -18 055 tkr, Jur -5 412 tkr, Sam -37 058 tkr). 
Nettofördelningen av de strategiska satsningarna har kolumn 2 som fördelningsbas.  

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):  

Språkundervisning till internationella medarbetare (Hum: SveFler) 1 500 tkr 

 

Nya tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Centrum för universitetslärarutb, CeUL (Sam: IPD) år 1 av 1 13 255 tkr 

RATS Teater år 2 av 3 225 tkr 

 

Kolumn 5: Samordningsresurs för lärarutbildningarna inklusive VFU  

Organiseringen av lärarutbildningarna innebär att ansvaret för att administrera 
lärarutbildningarna faller på de s.k. programansvariga institutionerna för lärarutbildning. För 
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att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de 
programansvariga institutionerna fattade rektor 2011-05-05 beslut om att tillföra medel till 
dem. Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs 3 895 tkr för detta ändamål. 
Fördelningsbas för finansieringen av samordningsresursen är kolumn 2. 

Medlen fördelar sig enligt följande:  

Hum  2 564 tkr HSD    984 tkr 

  ISD 1 580 tkr 

Sam   1 330 tkr BUV 585 tkr 

  IPD    745 tkr 

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller dessutom 769 tkr för att förstärka 
administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid de programansvariga 
institutionerna. 

Hum   769 tkr HSD   769 tkr 

Fördelningsbasen för VFU-verksamheten är andelen takbeloppsfinansierade VFU-håsar 
2014−2016. 

Nettoförändringen för H-området 2018 − dvs. nettotillskottet efter avdrag för respektive 
nämnds bidrag till finansieringen − uppgår till -156 tkr (Hum 1 831 tkr, Jur -370 tkr,  
Sam -1 617 tkr). 

Studentavdelningen får uttaxera maximalt 20 544 tkr från områdesnämnderna för VFU-
ersättning till kommunerna. Kostnader faktureras respektive institution. Maximal uttaxering 
för H-området är 18 231 tkr (88,7 %) av totalbeloppet. (Hum 7 191 tkr = 35,0 %, Sam 
11 040 tkr = 53,7%). Fördelningsbasen är andel anslagsfinansierade VFU-håsar 2014−2016. 

Kolumn 5a: Internt beslutade förändringar − H-området 

Områdesnämnden har 2018 gjort strategiska satsningar som belastar utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå motsvarande 1 609 tkr. Beloppet fördelas i efterskott genom en 
proportionell indragning från fakulteterna: (Hum 482 tkr, Jur 145 tkr, Sam 982 tkr). Se vidare 
tabell 3.  

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter H-
området 8 556 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum 2 835 tkr, 
Jur 943 tkr, Sam 4 778 tkr. Bas för fördelningen är respektive fakultetsnämnds andel av det 
totala antalet helårsstudenter inom H-området senaste hela verksamhetsår (2016). 
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Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av 
fakultetsföreningar motsvarande 1 934 tkr. Fördelat per fakultet innebär det: Hum 641 tkr,  
Jur 213 tkr, Sam 1 080 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 H-området till totalt 27 566 tkr. De särskilda åtagandena framgår i 
regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande: 

TÖI: 16 303 tkr (Hum: SveFler).  

Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare:  
8 638 tkr (Hum: ISD) 

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 155 tkr (Hum: Slabafinety) 

Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 1 505 tkr (Hum: 
Lingvistik 470 tkr; Sam: Spec ped 1 035 tkr). 

Kolumn 8: Ekonomisk ram 2018  

Den ekonomiska ramen för 2018 uppgår till 1 451 668 kr för H-området: 

ONH  4 909 tkr 

Hum  458 590 tkr 

Jur  123 630 tkr 

Sam  864 539 tkr 
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3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2018 fördelas enligt följande 
tabell (tkr): 

Tabell	2	FUF,	tkr	 		 		 		 		 		 		 		

	

Ekonomisk	
ram	2017	

Rensad	
ekonomisk	
ram	2017	

Förändringar	
enl	proppen	

Omföring	
kostnads-
neutralitet	
enhetshyra	

Strategiska	
satsningar	

Områdets	
verksamhet	

Kårverk-
samhet	

Summa		
ek	ram	

1	 2a	 2b	 3	 4	 5	 5a	 6	 7	

H-omr	 	 	 	 	 	 	 	 	

		ONH	 12	080	 12	804	 237	 		 -1	093	 978	 		 12	925	

		Hum	 328	649	 318	119	 5	881	 5	834	 3	543	 -438	 -115	 332	824	

		Jur	 43	894	 45	091	 834	 1	477	 -2	657	 -62	 -23	 44	660	

		Sam	 341	427	 347	221	 14	238	 5	104	 -11	527	 -478	 -188	 354	369	

Summa	 726	050	 723	235	 21	188	 12	415	 -11	734	 0	 -326	 744	778	

		 		 		 		 		 		 		 		 		

Nat-omr	 836	425	 857	134	 15	845	 -12	415	 -5	785	 		 -284	 854	495	

Övr	 17	894	 		 12	953	 		 17	519	 		 610	 31	082	

Totalt	 1	580	369	 1	580	369	 49	986	 0	 0	 0	 0	 1	630	355	
 

Kolumn 2a och 2b: Ekonomisk ram 2017 

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2017. Beloppen i 
kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen, exklusive de strategiska satsningar som tidigare 
beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för 
kårverksamhet. Ramen uppgår till 723 235 tkr. 

ONH 12 804 tkr 

Hum 318 119 tkr  

Jur  45 091 tkr 

Sam  347 221 tkr  

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen  

Totalt erhåller H-området 21 188 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen. 

Pris- och löneomräkningen för 2018 (1,84 %) uppgår till 13 369 tkr varav 
ONH 237 tkr, Hum 5 881 tkr, Jur 834 tkr, Sam 6 419 tkr.  
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Därutöver tillförs H-området 7 819 tkr i ökad basresurs, varav 3 000 tkr är en satsning på 
folkhälsovetenskap och 4 819 ett infrastrukturstöd under fem år för områdets ökade kostnader 
vid införandet av ny fördelning av bibliotekskostnader. Medlen för biblioteket fördelas till 
Samhällsvetenskapliga fakulteten som kompensation för fakultetens ökade kostnader. 

Kolumn 4: Omfördelning för kostnadsneutralitet vid enhetshyra 

En omföring om 12 415 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till 
Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutraliteten vid 
enhetshyrans införande. Det omfördelade beloppet motsvarar respektive fakultets 
kostnadsökning när enhetshyran infördes, inklusive årlig pris- och löneuppräkning  
(Hum 5 834 tkr, Jur 1 477 tkr, Sam 5 104 tkr). 

Kolumn 5: Strategiska satsningar 

Totalt för H-området innebär de strategiska satsningarna -11 734 tkr  
(ONH -1 093 tkr, Hum 3 543 tkr, Jur -2 657 tkr, Sam -11 527 tkr). 

Tillskotten från åren 2003−2018 uppgår till totalt 50 682 tkr (Hum 30 709 tkr, Jur 1 194 tkr, 
Sam 18 779 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Nettofördelningen har kolumn 2b 
och 3 som fördelningsbas. 

Tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp): 

Medfinansiering av Wallenbergstiftelsernas satsning på intensivutbildning i svenska för 
nyanlända i skolåldern (Hum: SveFler) år 2 av 3 400 tkr 

SUBIC (Hum: Lingvistik) år 3 av 10 4 450 tkr 

Evolutionär kulturforskning (Hum: Arkeologi och antikens kultur) år 2 av 3 1 500 tkr 

Institutet för Turkietstudier (Hum: Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier)  
år 2 av 4 1 400 tkr 

Accelerator (Hum: Humfak) år 2 av 5 2 500 tkr 

RATS Teater år 2 av 3 275 tkr 

 
Ytterligare tillskott (som inte ingår i ovannämnda belopp) 

I enlighet med Universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2017 görs en satsning på Barn, 
migration och integration om totalt 15 000 tkr för åren 2017−2018. Satsningen omfattar 
anställning av gästprofessorer, postdok-anställningar samt medel till samordning, konferenser, 
seminarier och externa aktiviteter. Medlen utbetalas till Humanvetenskapliga området med 
7 500 tkr för 2017 och 7 500 tkr för 2018. Medlen är placerade vid Barnrättscentrum inom 
Juridiska fakulteten.  
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Kolumn 5a: Områdets verksamhet 

För 2017 avsattes 12 080 för områdets strategiska satsningar. Motsvarande belopp för 2018 är 
12 925 tkr. Nettoskillnaden på 978 tkr fördelas till fakultetsnämnderna med kolumn 2b som 
fördelningsbas (Hum -438 tkr, Jur -62 tkr, Sam -478 tkr). Satsningarna finns förtecknade i 
tabell 3. 

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet 

Medel för finansiering av studentkåren uppgår till 326 tkr. Bas för fördelningen är antal 
doktorander per fakultet senaste helåret: Hum 115 tkr, Jur 23 tkr, Sam 188 tkr.  

Kolumn 7: Ekonomisk ram 2018 

Den ekonomiska ramen för 2018 uppgår till 744 778 tkr för H-området.  

ONH  12 925 tkr 

Hum  332 824 tkr 

Jur  44 660 tkr 

Sam  354 369 tkr 
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4. Områdesgemensamma kostnader 

4.1 Strategiska satsningar 

Områdesnämnden fattar beslut om ett antal strategiska satsningar, vissa av engångskaraktär, 
andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom 
Humanvetenskapliga området. Dessa satsningar beskrivs närmare i detta avsnitt och 
sammanfattas i tabell 3. 

Satsningar när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras genom en 
minskning av fakulteternas ekonomiska ram. Dessa medel innehålls först nästkommande år 
när kostnaderna har realiserats (se kolumn 5a i tabell 1). Satsningar när det gäller forskning 
och utbildning på forskarnivå finansieras genom avsättningar av FUF-ramen eller genom 
utnyttjande av ackumulerat kapital (se kolumn 5a i tabell 2 samt tabell 3).  

4.1.1 Strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 

1. Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD 2016−2018 
Från och med 2016-01-01 inrättades Institutionen för de humanistiska och samhällsveten-
skapliga ämnenas didaktik, HSD, genom samgående av verksamheterna vid Centrum för de 
humanistiska ämnenas didaktik (CeHum) vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och 
genusvetenskap, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (CeSam) vid 
Statsvetenskapliga institutionen och Medieverkstan vid Institutionen för språkdidaktik. 
Områdesnämnden ger en tillfällig förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om 
1 000 tkr under tre år till den nybildade institutionen (takbeloppet påverkas inte). Medlen för 
satsningens tredje år 2018 eftertaxeras 2019. 

2. Strategisk satsning på humanvetenskaplig utbildning 2018−2022 
Humanvetenskapliga området erhåller 14 260 tkr i permanenta medel (takbelopp) för 
utbyggnad av utbildning från och med 2018. Området avsätter 3 300 tkr av dessa årligen 
under fem år för att stimulera utvecklandet av ny humanvetenskaplig utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå. Områdesnämnden beslutar om användningen av medlen. 
 
3. Stöd till fakultetsövergripande utbildning inom området 
I enlighet med förslag från Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (se 
dnr SU FV-3.1.3-2407-16) har områdesnämnden 2016-09-13 beslutat att under perioden 
2017−2019 ge finansiellt stöd till institution som genomför fakultetsövergripande utbildning. 
Medel ges dels som initieringsbidrag om 75 tkr för att kunna arbeta fram förslag på nya 
kurser, dels som tillfälligt höjd budgetram till kursansvarig institution om maximalt 170 tkr 
för kurs som omfattar 7,5 hp. Stöd ges för maximalt 10 initieringsbidrag per år och fyra kurser 
om 7,5 hp (totalt 30 hp) per år. Den tillfälligt höjda budgetramen kan ges för högst fyra 
kursgenomföranden under som längst sammanlagt fyra års tid. För 2018 budgeteras för nya 
initieringsbidrag och stöd för nya kurser om sammanlagt 1 430 tkr. Dessa nya medel och 
medel för 2017 års beslutade kurser som genomförs under året eftertaxeras 2019. 
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Budget för 2018 och sammanställning av redan beviljade stöd: 
 

Fakultetsövergripande	utbildning,	tkr	 2017	
Budget	
2018	

Prognos	
2018	

Prognos	
2019	

Prognos	
2020	

Prognos	
2021	

Initieringsbidrag	 		 	 		 		 		 	

Ny	ram	för	2018	
	

750	 	 	 	 	
170419	Kurs	i	källkritik	på	AN,	7,5	p	(Statsvet,	
Historia)	 75	 	 	 	 	 	
171115	Utbildning	i	hjärnavbildningsteknik	kopplad	
till	SUBIC	(Lingvistik,	Psykologi)	 75	 	 	 	 	 	

171115	Samhällskunskap	IV,	15	hp	(Statsvet,	HSD)	 75	 	 	 	 	 	

Summa		 225	 750	 	 	 	 	

Tillfälligt	höjd	budgetram	 		 	 		 		 		 		

Ny	ram	för	2018	 	 680	 	 	 	 	

170419	Teknisk	konstvetenskap	II,	15	hp	(Hum:	IKE)	
	

	 340	 340	 340	 340	

Summa	
	

680	 	 	 	 	
 
4. Samverkan 
I april 2017 inrättade områdesnämnden Samverkansberedningen. Beredningen ska enligt sitt 
uppdrag bland annat ”föreslå systematiska åtgärder för att främja utvecklingen av samverkan 
inom området” och ”föreslå områdesgemensamma satsningar på samverkan, t ex i form av 
samverkansprogram”. Samverkansberedningen har getts i uppdrag att föreslå ekonomisk ram 
och innehåll för områdesnämndens arbete med samverkan 2018. I enlighet med förslaget 
avsätts 290 tkr för satsningar som samordnas av Samverkansberedningen, varav 145 tkr avser 
UGA. 

5. Finansiering av institutionsbibliotek 
I enlighet med Fortsatt utredning avseende biblioteksverksamheter och studieplatser (dnr SU 
FV-1.1.2-3701-15) som under 2017 remissbehandlats på områdena och diskuterats i ledningen 
kommer resurser att dras in från SUB från och med 2019 motsvarande en heltidsanställd 
bibliotekarie för de tre biblioteksenheter som ska finnas kvar. För humanvetenskapliga 
området innebär det lägre kostnader för SUB och att området tar över ansvaret för 
motsvarande finansiering för JMK-biblioteket och Latinamerikabiblioteket. Områdesnämnden 
kommer att bidra med 650 tkr vardera till Institutionen för mediastudier (IMS) och Romanska 
och klassiska institutionen (RomKlass) som en permanent ersättning som årligen pris- och 
löneuppräknas. Medlen inkluderar ersättning för lön, lkp och arbetsrum. För att säkerställa att 
biblioteken hinner förbereda övertagandet av ansvar från SUB, avsätts finansiering redan för 
andra halvåret 2018. 325 tkr vardera avsätts till IMS och RomKlass. 
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6. Merkostnader och satsningar i samband med samgående mellan enheter 
I enlighet med Riktlinjer för bidrag till merkostnader och satsningar i samband med 
samgåenden mellan institutioner inom området (SU FV-1.2.1-1351-16) har områdesnämnden 
beslutat ersätta vissa kostnader. Det kan röra kostnader för samlokalisering, administrativt 
stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk 
kompetensförstärkning samt stöd till samordning av utbildning eller forskning. Medel 
utbetalas efter anhållan från den nya institutionen. 

För 2017 budgeterades inga medel för samgåenden. Under året har följande kostnad 
realiserats: 

- Institutionen för de humanistiska ämnenas didaktik (HSD) inkom med två 
tilläggsansökningar med anledning av samgåendet 2016. Områdesnämnden beslöt 
2017-10-11 att bevilja 260 tkr (100 % UGA). Beloppet eftertaxeras i budgeten för 
2018, se Tabell 1. 

För 2018 budgeteras för följande poster: 

- Genom beslutet i januari 2017 att föreslå styrelsen att bilda en folkhälsovetenskaplig 
institution åtog sig områdesnämnden att ”avsätta resurser för administrativt stöd 
motsvarande 50 % av heltid till CHESS och SoRAD för planeringsarbetet under 
2017”. Efter ytterligare kontakt med föreståndarna har vicerektor tillstyrkt att 
områdesnämnden ska bevilja utökning av den administrativa resursen från 50 % till 
100 % under sammanlagt ett år. Anställningsperioden är 2017-03-01−2018-02-28 och 
ersättningen ska utbetalas efter årsskiftet. Totalt ska 620 tkr utbetalas till Institutionen 
för folkhälsovetenskap, varav 310 tkr avser UGA. 

- 1 000 tkr för ytterligare samgåendekostnader, varav 500 tkr avser UGA. 

 

4.1.2 Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) 

1. 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. Dessa medel om sammanlagt 2 600 
tkr är permanenta och utbetalas från och med 2018 till Institutionen för folkhälsovetenskap. 

I beslutet att inrätta Institutionen för folkhälsovetenskap ingår utbyggnad av utbildningen både 
på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Från och med 2018 tillskjuter rektor dels 3 000 
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tkr årligen i FUF-anslag som under sju år öronmärks för studiestöd, dels 3 100 tkr i UGA-
medel för utbyggnad av utbildning i folkhälsovetenskap. Medlen är permanenta (se avsnitt 2 
och 3 ovan). 

I områdesnämndens beslut om att inrätta en folkhälsovetenskaplig institution uppdras 
institutionen att planera och föreslå ram för en ytterligare utbyggnad av utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå utöver ovanstående resursförstärkning. 

2. Hedersdoktorer 
Området har möjlighet att varje år utse högst fem hedersdoktorer på förslag från 
institutionerna. Berörda institutioner får en schablonersättning om 25 tkr för kostnader för resa 
och uppehälle i samband med hedersdoktorns medverkan på promotions- och 
installationshögtiden. 125 tkr avsätts för 2018. 

3. Wallenberg Academy Fellows (WAF) 
Områdesnämnden har i likhet med Naturvetenskapliga områdesnämnden beslutat att ge 
strategiskt stöd till externa Wallenberg Academy Fellows som anställs inom området. Stödet 
utbetalas med 600 tkr per person och år i fem år.  

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

• Filosofiska institutionen för 2013−2017 för Helen Frowe 
• Institutionen för mediestudier 2014−2018 för Amanda Lagerkvist 
• Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 2015−2019 för Axel Englund. 

Därutöver avsätter området utrymme för ytterligare en extern Wallenberg Academy Fellow 
för 2018. Totalt innebär det att medel om 1 800 tkr avsätts för 2018.  

4. Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD 2016−2018 
2016-01-01 inrättades Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas 
didaktik (Department of Humanities and Social Sciences Education), se ovan. Rektor har 
beslutat att bevilja ett permanent forskningsstöd till HSD på 2 500 tkr från och med 2016. För 
att ytterligare stärka den nya institutionen bidrar områdesnämnden med samma belopp, 2 500 
tkr, under perioden 2016−2018, utöver ovan nämnda förstärkning av den ekonomiska ramen 
för UGA om 1 000 tkr.  

5. Finansiering av CEK 
Båda områden har vardera avsatt 650 tkr per år under perioden 2014−2016 för Centrum för 
evolutionär kulturforskning (CEK) som är ett tvärvetenskapligt centrum organisatoriskt 
placerat vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Efter avrapportering och nytt 
äskande från CEK förlängs satsningen 2018−2020 och utökas till 900 tkr per område och år. 
CEK har omfattande extern forskningsfinansiering och områdesnämndens medel ska 
användas för medfinansiering och för fakultetsövergripande aktiviteter. För 2018 avsätts 
900 tkr. 
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6. Strategiska satsningar 
2016-01-28 reviderade områdesnämnden riktlinjerna för områdets strategiska satsningar för 
forskning och forskarutbildning, se närmare information på denna länk. Stöd ges till 
innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten men inte till 
kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att 
bidrag från områdesnämnden kan ge ett mervärde. Med strategiska satsningar avses främst 
fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att 
vara fakultetsöverskridande. 

Områdesnämnden ska på förslag från forskningsberedningen besluta om vilka stödformer som 
ska utlysas under året. För 2018 avsätts 3 000 tkr för strategiska satsningar.  

7. Finansiering av institutionsbibliotek 
I enlighet med Fortsatt utredning avseende biblioteksverksamheter och studieplatser (dnr SU 
FV-1.1.2-3701-15) som under 2017 remissbehandlats på områdena och diskuterats i ledningen 
kommer resurser att dras in från SUB från och med 2019 motsvarande en heltidsanställd 
bibliotekarie för de tre biblioteksenheter som ska finnas kvar. För humanvetenskapliga 
området innebär det lägre kostnader för SUB och att området tar över ansvaret för 
motsvarande finansiering för JMK-biblioteket och Latinamerikabiblioteket. Områdesnämnden 
kommer att bidra med 650 tkr vardera till Institutionen för mediastudier (IMS) och Romanska 
och klassiska institutionen (RomKlass) som en permanent ersättning som årligen pris- och 
löneuppräknas. Medlen inkluderar ersättning för lön, lkp och arbetsrum. För att säkerställa att 
biblioteken hinner förbereda övertagandet av ansvar från SUB, avsätter områdesnämnden 
finansiering redan för andra halvåret 2018 med 325 tkr vardera till IMS och RomKlass. Av 
dessa avser 325 tkr FUF.  

8. Samverkan 
I april 2017 inrättade områdesnämnden Samverkansberedningen som ett resultat av förslag 
från en arbetsgrupp. Beredningen ska enligt sitt uppdrag bland annat ”föreslå systematiska 
åtgärder för att främja utvecklingen av samverkan inom området” och ”föreslå 
områdesgemensamma satsningar på samverkan, t ex i form av samverkansprogram”. 
Samverkansberedningen har getts i uppdrag att föreslå ekonomisk ram och innehåll för 
områdesnämndens arbete med samverkan 2018. I enlighet med förslaget avsätts 290 tkr för 
satsningar som samordnas av Samverkansberedningen, varav 145 tkr avser FUF. 
 
9. Utbildning i etik på forskarnivå  
Områdesnämnden beslöt i 2017-05-31 att avsätta 220 tkr för genomförandet av en för området 
gemensam utbildning i etik om sammanlagt 7,5 hp på forskarnivå, se länk. Medlen ska 
utbetalas som ett engångsbelopp till Filosofiska institutionen som ansvarar för utbildningen. 
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10. Strategiska satsningar för den av rektor beslutade indragningen av myndighetskapital 
Rektor uppdrog 2017-03-30 till de två områdesnämnderna att dra in myndighetskapital från 
institutioner och enheter inom respektive område motsvarande 5 % av den del av 
myndighetskapitalet som överstiger 10 % i förhållande till verksamhetens totala omsättning. 
För Områdesnämnden för humanvetenskap motsvarade det 15 300 tkr. I samråd med 
vicerektor beslutar rektor om specifika satsningar för strategiska ändamål för motsvarande 
belopp. 2017-09-28 beslutade rektor om följande tre strategiska satsningar, som avser åren 
2018−2019. 
 
EGovlab  
EGovlab är en centrumbildning vid Data- och systemvetenskapliga institutionen som arbetar 
med utveckling, innovation, och forskning inom e-förvaltning och e-demokrati i samarbete 
med ett stort antal svenska och utländska myndigheter och regeringar (http://egovlab.eu). 
EGovlab har omfattande extern forskningsfinansiering bland annat från EU, vilket ställer höga 
krav på medfinansiering av forskning. Satsningen på 4 000 tkr till eGovlab avser 
kompensation för medfinansieringen av centrats externa EU-finansiering och fördelas till 
Data- och systemvetenskapliga institutionen. Medlen utbetalas som ett engångsbelopp 2018.  
 
Digital humanvetenskap 
Genom finansiering av rektor påbörjade Humanvetenskapliga området 2016 en treårig 
satsning på digital humanvetenskap (http://dhv.dsv.su.se) med Data- och systemvetenskapliga 
institutionen som samordnande institution. Finansieringen av digital humanvetenskap tas nu 
över av området 2018−2019 inom ramen för satsningarna för det indragna 
myndighetskapitalet. Samtidigt integreras pågående finansiering av RATS Teater 
(http://ratsteater.se) i satsningen på digital humanvetenskap. 
 
Av det indragna myndighetskapitalet avsätts totalt 5 000 tkr för digital humanvetenskap, varav 
2 500 tkr avser 2018 och 2 500 tkr 2019. Utöver detta kvarstår rektors och områdesnämndens 
tidigare beslutade finansiering om vardera 500 tkr per år 2017−2019 av producentresurs vid 
RATS Teater.  
 
RATS Teaters del av satsningen på Digital humanvetenskap uppgår 2018 till sammanlagt 
2 195 tkr, varav områdesnämndens finansiering uppgår till 1 695 tkr. Medlen inkluderar 
900 tkr för konstnärlig ledare, 95 tkr för tjänsterum, 200 tkr för produktionskostnader samt 
1 000 tkr för producentresurser (tas ej av indraget myndighetskapital då 500 tkr finansieras av 
rektor och 500 tkr av områdesnämnden årligen under 2017−2019). I RATS uppgifter ska 
rymmas arbete med breddad rekrytering (motsvarande c:a 20 % av heltid). Nuvarande 
organisering av RATS Teater inom Data- och systemvetenskapliga institutionen är under 
utredning och i avvaktan på beslut om hemvist hålls medlen kvar vid områdesnämnden. 
 
Övriga delar av satsningen på digital humanvetenskap 2018 innebär att 1 305 tkr fördelas till 
Data- och systemvetenskapliga institutionen för lönemedel för samordnarna (450 tkr), 
utlysning av projektmedel (700 tkr), workshops (50 tkr), kommunikationsstöd (40 tkr) och 
expensmedel (65 tkr).  
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Humanvetenskaplig miljöforskning  
Områdesnämnden inleder en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2018−2019 i 
syfte att stärka kopplingarna mellan humanistisk, samhällsvetenskaplig och rättsvetenskaplig 
miljöforskning samt främja samarbetet med forskare inom miljöområdet vid den 
naturvetenskapliga fakulteten. Satsningen på 6 300 tkr avser att utveckla konkreta 
forskningsfrågor såväl som att skapa strukturer och förutsättningar för ett långsiktigt 
fakultetsöverskridande samarbete inom miljöforskning. Institutionen för arkeologi och 
antikens kultur samordnar satsningen som leds av en fakultetsöverskridande styrgrupp.  
 
Medlen fördelas till Institutionen för arkeologi och antikens kultur som ansvarig samordnande 
institution för satsningen. För 2018 utbetalas 3 000 tkr. 
 
11. Merkostnader och satsningar i samband med samgående mellan enheter  
Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till merkostnader och satsningar i samband med 
samgåenden mellan institutioner inom området, se ovan. För 2017 budgeterades inga medel 
för samgåenden.  

För 2018 budgeteras för följande poster: 

- Genom sitt beslut i januari 2017 att föreslå styrelsen att bilda en folkhälsovetenskaplig 
institution åtog sig områdesnämnden att ”avsätta resurser för administrativt stöd 
motsvarande 50 % av heltid till CHESS och SoRAD för planeringsarbetet under 
2017”. Efter ytterligare kontakt med CHESS och SoRAD har vicerektor tillstyrkt att 
områdesnämnden ska bevilja utökning av den administrativa resursen från 50 % till 
100 % under sammanlagt ett år. Anställningsperioden är 2017-03-01−2018-02-28 och 
ersättningen ska utbetalas efter årsskiftet. Totalt ska 620 tkr utbetalas till Institutionen 
för folkhälsovetenskap, varav 310 tkr avser FUF. 

- 1 000 tkr för ytterligare samgåendekostnader, varav 500 tkr avser FUF. 
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Utbetalt	2012−2017	 	

	
Tabell	3	Strategiska	satsningar	UGA	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	

Budget	
2018	

Sparat	
2018	

Budgetförstärkning	2016−2018	(Hum:	HSD)	 		 		 		 		 1	000	 1	000	 1	000	 		
Strategisk	satsning	på	humanvetenskaplig	utbildning	
2018−2022	 	 	 	 	 	 	 3	300	 	

Stöd	till	fakultetsövergripande	utbildning	 	 	 	 	 	 225	 1	430	 	

Samverkan	 	 	 	 	 	 	 145	 	

Finansiering	av	institutionsbibliotek	(IMS,	RomKlass)	 	 	 	 	 	 	 325	 	

Digitalisering	av	kurs	inom	UVK	(Hum:	SveFler)1)	 	 	 	 	 	 124	 	 	

Investering	samgåenden	2018	 	 	 	 	 	 	 810	 	

Investering	samgåenden	2017	(Hum:	HSD)	 	 	 	 	 	 260	 	 	
Investering	samgåenden	2016		
(Hum:	Slabafinety,	HSD,	IKE)	 		 		 		 		 	2	762	

	
	 		

Investering	samgåenden	2015	(Hum:	RomKlass,	IKE)	 		 		 		 3	676	 		 		 	 		

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

Investering	samgående	2013	(Hum:	SveFler)	 		 1	860	 		 		 		 		 	 		

Kand.program	i	global	management	2014	(Sam:	FEK)	 		 600	 		 		 		 		 	 		

USI-samarbete2)	 80	 80	 		 		 		 		 	 		

Summa	UGA	 80	 2	540	 1	920	 3	676	 3	762	 1	609	 7	010	 0	

Tabell	3	Strategiska	satsningar	FUF	

Budget	2012−20173)	 	 	

2012	 2013	 2014	 20154)	 20164)	 20174)	
Budget	
2018	

Sparat	
20185)	

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

Hedersdoktorer			 		 		 		 150	 	125	 125	 125	 		

WAF	2013−2017	(Hum:	FIL,	IMS,	Litt	o	idéhist)		 		 600	 1	200	 2	400	 	2	400	 2	400	 1	800	 		

Strategiskt	stöd	HSD	2016−2018	(Hum:	HSD)		 		 		 		 		 	2	500	 2	500	 2	500	 	

CEK	2015−2020	(Hum:	Ark)		 		 		 		 	650	 650	 	650	 900	
	Strategiska	satsningar		 		 		 		 		 	3	000	 3	000	 3	000	 		

Finansiering	av	institutionsbibliotek	(IMS,	RomKlass)	 	 	 	 	 	 	 325	 	

Samverkan	 	 	 	 	 	 	 145	 	

Utbildning	i	etik	på	forskarnivå	 	 	 	 	 	 	 220	 	

Strategiska	satsningar	för	indraget	myndighetskapital	 	 	 	 	 	 	 	 	

-	eGovlab	2018	 	 	 	 	 	 	 	 4	000	

-	Digital	humanvetenskap	2018−2019	inkl	RATS	Teater	 	 	 	 	 	 500	 500	 2	500	

-	Humanvetenskaplig	miljöforskning	2018−2019	 	 	 	 	 	 	 	 3	000	

Investering	samgående	2018	 	 	 	 	 	 	 810	 	
Investering	samgåenden	2016		
(Hum:	Slabafinety,	HSD,	IKE)	 		 		 		 		 	2	994	 		 	

	Investering	samgåenden	2015	(Hum:	RomKlass,	IKE)	 		 		 		 	4	541	
	

		 	 		

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

Investering	samgående	2013	(Hum:	ISF)	 		 3	590	 		 		 		 		 	 		

Forskarskola	SIS	2013−2017	(Sam:	Ek-hist)		 		 1	370	 3	372	 4	118	 	3	074	 955	 	 		

Spice-doktorand	2014−2016	(Hum:	Hist)	 		 		 450	 450	 	450	 	 	 		

Strategiska	satsningar	2015	 		 		 		 		 		 		 	 		

-	Fakultetsöverskridande	projektstöd		 		 		 		 500	 		 		 	 		

-	Stöd	till	nätverk		 		 		 		 500	 		 		 	 		

-Stöd	till	nya	forskarskolor		 		 		 		 750	 		 		 	 		
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-	Initiering	av	samarbeten	 		 		 		 500	 		 		 	 		

-	Spetsforskare,	"black	box"		 		 		 		 	500	
	

		 	 		

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

Fakultetsöverskridande	forskningsinitiativ		 1	000	 1	000	 1	000	 		 		 		 	 		

Women	in	Science	2013	(Sam:	DSV)	 		 75	 		 		 		 		 	 		

Historikermötet	2013	(Hum:	Hist)	 		 100	 		 		 		 		 	 		

Acceleratorprojektet	2013	(Områdesnämnden)	 		 200	 		 		 		 		 	 		

Summa	FUF	 1	000	 17	185	 17	308	 17	659	 17	793	 12	730	 12	925	 9	500	
	
1)	Detta	var	inte	budgeterat	2017	men	har	utbetalats	efter	delegationsbeslut	från	vicerektor	2017-08-29	(dnr	SU	FV-2.1.1-2516-17)	
2)	Från	och	med	2015	tas	USI-satsningarna	ut	via	täckningsfakturan,	eftersom	samarbetet	är	en	del	av	områdesnämndens	löpande	arbete	med	utbildningar.	
Se	Tabell	4.	
3)	Beloppen	för	investeringar	i	samband	med	samgåenden	avser	utbetalda	medel.	Siffrorna	därför	kan	avvika	från	de	i	budgetbesluten	budgeterade	beloppen.	
4)	Av	FUF-budgeten	för	2015	avser	11	968	tkr	avsatta	budgetmedel	och	5	691	tkr	sparade	medel	(kursiverat	i	tabellen).	Motsvarande	belopp	för	2016	är		
11	649	tkr	i	avsatta	budgetmedel	och	6	144	tkr	i	sparade	medel	(kursiverat	i	tabellen).	Motsvarande	belopp	för	2017	är	12	080	tkr	i	avsatta	budgetmedel	och	
650	tkr	i	sparade	medel	(kursiverat	i	tabellen).	
5)	Dessa	sparade	medel	avser	år	1	av	2	av	den	av	rektor	beslutade	indragningen	av	myndighetskapital	2017	om	totalt	15	300	tkr.	
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4.2 Områdesnämndens verksamhet 

För 2018 avsätts sammanlagt 2 125 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens 
verksamhet, se tabell 4 nedan. Dessa medel avser stödverksamhet och tas in kvartalsvis via 
områdesnämndens så kallade täckningsfaktura. Detta gäller inte fakultetsnämndernas medel 
för kommunikationsaktiviteter som istället ersätts genom inbetalning till områdesnämnden. 
Under respektive post anges fördelningen mellan UGA och FUF. 

1. Vicerektorernas strategiska medel 

Tidigare har områdesnämnden avsatt 100 tkr till vicerektors disposition. Rektor beslöt 2017-
06-22 med anledning av den interna ledningsutredningen att uppdra åt Humanvetenskapliga 
området att ”från och med budgetåret 2018 säkerställa tillgång till strategiska medel på 
områdesnivå” (dnr SU FV-1.1.2-3796-16). Områdesnämnden avsätter sedan tidigare medel 
för en rad olika strategiska satsningar som beslutas kollegialt i nämnden, vilket framgår av 
olika poster i denna budget.  

Utöver detta utökas vicerektorernas strategiska medel till 500 tkr för 2018, vilket fördelas lika 
mellan UGA och FUF.  

Strategiska medel hos ledningen är mer relevant på fakultetsnivå för att kunna agera 
exempelvis i samband med rekrytering, medfinansiering av större externa forskningsprojekt 
eller större evenemang på institutionsnivå. Områdesnämnden uppdrar därför åt 
fakultetsnämnderna att säkerställa ytterligare medel motsvarande minst 1 % av FUF-
intäkterna för dekanen på respektive fakultet för strategiska satsningar. Detta motsvarar 2018 
för Humfak 3 350 tkr, för Jurfak 450 tkr och för Samfak 3 540 tkr. 

2. Nämndens och beredningarnas omkostnader 

Beloppet för nämndens och beredningarnas omkostnader har höjts under senare år, eftersom 
nämnden har inrättat flera nya beredande organ och anordnar profilseminarier. Det rör sig 
främst om kostnader för internat, sammanträden och seminarier samt ersättning för 
studentrepresentanter och vissa uppdrag. För 2018 avsätts totalt 600 tkr. 480 tkr av detta 
fördelas på UGA och 120 tkr fördelas på FUF. 

3. Arbetsgrupp UVK 

Områdesnämnderna beslöt i juni 2016 att inrätta programråd för lärarutbildningarna och skapa 
tre större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Med anledning 
av detta fattade vicerektorerna 2016-06-23 beslut om att inrätta en områdesövergripande 
arbetsgrupp (FUNGERA) med uppdrag att se över logistik och administrativa rutiner inför 
genomförandet av de nya kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (dnr SU FV-
1.1.9-1710-16). Arbetsgruppens primära uppgift är att stödja implementeringen av de tre 
större sammanhängande kurserna. Arbetsgruppen kommer att fortsätta sitt arbete under 2018. 
Humanvetenskapliga området har beslutat att ersätta arbetstiden för de fyra institutions-
representanter som ingår i arbetsgruppen. Beloppet beräknas till 60 tkr och avser UGA. 
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4. Pilottestning av universitetets nya kvalitetssäkringssystem 

Rektors beredning för utbildningsutvärdering och system för kvalitetssäkring (REBUS) har 
utarbetat ett förslag på universitetets nya kvalitetssäkringssystem. I förslaget ingår 
pilottestning under 2018 och 2019. Pilottestningen innebär att 6−8 institutioner ska skriva 
utbildningsrapporter för sin utbildning, att området ska granska dessa rapporter, återkoppla 
synpunkter till institutionerna och skriva en kvalitetsrapport till rektor, samt att rektor 
genomför en kvalitetsdialog med området. Arbetet med att granska utbildningsrapporterna 
behöver utföras av särskilda grupper med representanter från kärnverksamheten och kopplas 
till Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) respektive 
Beredningen för utbildning på forskarnivå (BUF). Institutionerna bör under denna 
pilottestning ersättas för representanternas arbetstid. För detta avsätts 300 tkr inom UGA och 
150 tkr inom FUF för 2018. 

5. Kommunikation 

För 2017 avsattes 150 tkr för områdesnämndens kommunikationsaktiviteter. Utöver detta har 
fakultetsnämnderna inom sina respektive budgetar avsatt medel för kommunikations-
aktiviteter. Från och med 2018 samordnas områdesnämndens och fakultetsnämndernas 
finansiering av kommunikationsaktiviteter i områdesnämndens budget. 
Kommunikationssektionen har efter dialog med områdes- och fakultetsledningar inkommit 
med ett samlat äskande. Följande belopp ska avsättas för 2018: 

- Områdesnämnden för humanvetenskap 235 tkr 
- Humanistiska fakulteten 165 tkr  
- Juridiska fakulteten 65 tkr 
- Samhällsvetenskapliga fakulteten 70 tkr   

Medlen ska fördelas 50 % på UGA och 50 % på FUF. Medlen för områdesnämndens 
kommunikationsaktiviteter tas in via täckningsfakturan. Medlen för fakultetsnämndernas 
kommunikationsaktiviteter betalas in av fakulteterna till områdesnämnden. 

6. USI 

Kostnaderna för USI-samarbetet ingår sedan 2015 i täckningsfakturan och belastar endast 
UGA. 80 tkr avser permanent stöd för resekostnader inom USI-samarbetet och avsätts även 
för 2018. Medlen avser UGA. 

7. Miljösamordnare 

Fram till och med 2016 har områdesnämnden anmodat fakulteterna att avsätta medel för en 
miljösamordnare per fakultet, totalt motsvarande 55 % av en heltid för hela området. Från och 
med 2017 förändrades universitetets miljöledningssystem med en ökad central samordning. 
Området finansierar en miljösamordnare för hela området på 25 %. Samordnaren är placerad 
vid områdeskansliet men finansieras av områdesnämnden. 200 tkr avsätts för 2018 och 
fördelas lika mellan UGA och FUF. 
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Tabell	4	Nämndens	kostnader	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 2018	

UGA	 		 		 		 		 	 	

Vicerektorernas	strategiska	medel	 250	 150	 100	 50	 50	 250	

Nämndens	och	beredningarnas	omkostnader	 100	 50	 75	 150	 480	 480	

Arbetsgrupp	UVK	 	 	 	 	 60	 60	

Pilottestning	av	kvalitetssäkringssystem	 	 	 	 	 	 300	

Kommunikation	 50	 50	 100	 50	 75	 120	

USI	 100	 		 250	 80	 80	 80	

Miljösamordnare	 	 	 	 	 100	 100	

Summa		 500	 250	 525	 330	 845	 1	390	

FUF	 		 		 		 		 		 	

Vicerektorernas	strategiska	medel	 350	 250	 100	 50	 50	 250	

Nämndens	och	beredningarnas	omkostnader	 200	 100	 75	 150	 120	 120	

Pilottestning	av	kvalitetssäkringssystem	 	 	 	 	 	 150	

Kommunikation	 200	 150	 100	 50	 75	 115	

Miljösamordnare	 	 	 	 	 100	 100	

Summa	 750	 500	 275	 250	 345	 735	
 

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande. 
Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2016 (kontoklass 4):  
 

Tabell	5	Fördelning	per	fakultet	
		 UGA	 FUF	 Summa	

Hum	 465	 297	 762	

Jur	 126	 31	 157	

Sam	 799	 407	 1	207	

Summa	 1	390	 735	 2	125	
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5. Universitetsgemensamma kostnader 

Av nedanstående tabell framgår fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna. 
Dessa utgörs av förvaltningen (inklusive Stockholms universitetsbibliotek) och övriga 
gemensamma kostnader.  

Jämfört med 2017 ökar de gemensamma kostnaderna med 14 284 tkr (varav pris- och 
löneomräkning uppgår till 12 398 tkr och verksamhetsförändringar uppgår till 1 886 tkr). 
Verksamhetsförändringarna består bl a av ökat stöd för upphandlingsverksamheten (810 tkr), 
stöd för arkiv och registratur (700 tkr), utbildningsledare vid Områdeskansliet för 
humanvetenskap (930 tkr), rektorsråd för infrastrukturfrågor under tre år (430 tkr), ökat stöd 
till internrevisionen (887 tkr). Stödet för studentidrott minskar med 871 tkr och bibliotekets 
hyreskostnader minskar med 1 000 tkr.  

Områdesnämnden för humanvetenskap debiteras sammanlagt 474 989 tkr, varav 329 707 tkr 
på UGA och 145 282 tkr på FUF. Det är en ökning med 15 887 tkr jämfört med 2017.  

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive 
fakultets andel av personalkostnaderna för 2016 (kontoklass 4) för förvaltningen och av 
universitetsbibliotekets nya fördelningsnycklar för 2018. 

Totala universitetsgemensamma kostnader: 

Tabell	6a	Universitetsgemensamma	
kostnader	
		 UGA	 FUF	 Summa	

H-omr	 	 	 	

		Hum	 108	985	 57	492	 166	477	

		Jur	 30	466	 8	543	 39	009	

		Sam	 190	256	 79	247	 269	503	

Summa	 329	707	 145	282	 474	989	

		 		 		 		

Nat	omr	 57	438	 155	687	 213	125	

Totalt	 387	145	 300	969	 688	114	
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varav förvaltningen: 

Tabell	6b	
		 UGA	 FUF	 Summa	

H-omr	 	 	 	

		Hum	 83	982	 39	268	 123	250	

		Jur	 22	791	 4	040	 26	831	

		Sam	 144	456	 53	865	 198	321	

Summa	 251	228	 97	173	 348	401	

		 		 		 		

Nat	omr	 47	204	 118	933	 166	137	

Totalt	 298	432	 216	106	 514	538	
 

varav universitetsbiblioteket: 

Tabell	6c	
		 UGA	 FUF	 Summa	

H-omr	 	 	 	

		Hum	 25	003	 18	224	 43	227	

		Jur	 7	675	 4	503	 12	178	

		Sam	 45	800	 25	382	 71	183	

Summa	 78	479	 48	109	 126	588	

		 		 		 		

Nat	omr	 10	234	 36	754	 46	988	

Totalt	 88	713	 84	863	 173	576	
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6. Beslut 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att 

• fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnden och de humanistiska, juridiska och 
samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna enligt tabell 1 och 2; 

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

• anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar utbetala stöd efter 
avslutat prefektuppdrag till berörd institution i enlighet med rektors beslut;1  

• anmoda fakultetsnämnderna att säkerställa ytterligare medel för strategiska satsningar 
motsvarande minst 1 % av FUF-intäkterna för dekanen på respektive fakultet;  

• anmoda fakultetsnämnderna att till områdesnämnden föra över medel för fakultets-
specifika kommunikationsaktiviteter; 

• fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitets-
gemensamma kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt 
tabell 5; 

• fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de universitets-
gemensamma kostnaderna enligt tabell 6a; 

• fakultetsnämnd som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde 
som uppgår till fakultetsnämndens takbelopp ska till områdesnämnden återbetala 
mellanskillnaden mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2018 års slut i 
enlighet med de principer som områdesnämnden har fastställt. 

                                                        

 

1 Rektors beslut (dnr SU FV 1.1.2-3796-16): ”Efter avslutat prefektuppdrag om minst 6 år utgår ett stöd 
motsvarande 4,5 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive lkp). Stödet bekostas av respektive 
områdes-/fakultetsnämnd och kan disponeras i form av forskningstid eller forskningsstöd. För prefekt 
som avgår efter 3 år utgår 2 gånger det årliga uppdragsarvodet”. 


