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Fördelning av tillfälligt takbelopp 2019–2022 

Bakgrund 

Humanvetenskapliga området erhöll ökat takbelopp från och med 2018. En del av detta 
fördelades inte ut utan områdesnämnden reserverade i budgeten 3 300 tkr per år 2018–2022 
som strategisk satsning för att stimulera utvecklandet av ny humanvetenskaplig utbildning. 
Medlen för 2018 fördelades inte ut och kommer att användas som en delåterbetalning för 
områdets underproduktion av helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) under 
2018. Följande förslag rör utfördelningen av medel för resterande period. 

Förslag 

Områdets institutioner har via fakulteterna fått lämna in önskemål om tillfälligt utökat 
takbelopp under perioden 2019–2022. Önskemål har kommit in från Juridiska institutionen 
som anhåller om 3 300–3 500 tkr per år för att öka utbudet av fristående kurser bland annat för 
yrkesverksamma. Institutionen räknar med en överproduktion på drygt 7 200 tkr under 2018 
och kan producera för ett högre takbelopp. Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten anhåller 
Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga institutionen om att få del av medlen. 
Psykologiska institutionen önskar ett ökat takbelopp med 2 372 tkr, varav fakulteten har 
beviljat 1 000 tkr. Statsvetenskapliga institutionen önskar en ökning med 1 205 tkr, varav 
fakulteten har beviljat 500 tkr. Båda institutionerna uppfyller sina takbelopp 2018 och bedöms 
kunna fylla ett ökat takbelopp. 

Utbildningsuppdragen vid både Juridiska institutionen och Psykologiska institutionen ökar 
kontinuerligt, beroende på samhällets behov av kvalificerade jurister och psykologer. Vid 
Psykologiska institutionen finns även ett behov av att skapa nya gemensamma kurser i 
samarbete med Stressforskningsinstitutet nu när institutet ska integreras i institutionen. Vid 
Statsvetenskapliga institutionen har en lärare fått särskilda medel för att utveckla fristående 
kurser med inriktning mot Asien som kan komplettera befintligt kursutbud vid Institutionen 
för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier. 

Områdesnämnden föreslås fördela huvuddelen av det tillfälliga takbeloppet till Juridiska 
institutionen och 400 tkr vardera till Psykologiska institutionen och Statsvetenskapliga 
institutionen som komplettering av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens utökning av 
deras takbelopp. 
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Beslut 

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att fördela 2 500 tkr till Juridiska 
institutionen, 400 tkr till Psykologiska institutionen och 400 tkr till Statsvetenskapliga 
institutionen i ökat takbelopp årligen under perioden 2019–2022.  
 


