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1  Inledning 
Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå som universi-
tetet tilldelas i regleringsbrevet. Styrelsen fördelar anslagen till Områdesnämnden för 
humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen 
vidare inom sina respektive organisationer. Dessutom fördelar styrelsen anslag som 
placeras centralt för senare fördelning till övriga mottagare, exempelvis kårverksamhet. 
Universitetsstyrelsen fattar också beslut om permanenta och tidsbegränsade strategiska 
satsningar. 

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universitets-
gemensamma verksamheterna. Universitetsstyrelsen fastställer även storleken på de 
belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholms-
området för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan anknuten verksamhet. 

Slutligen fastställer universitetsstyrelsen internhyran. 

2  Planeringsförutsättningar 
2.1  Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

samt forskning och utbildning på forskarnivå 

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verksam-
hetsgrenar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och forskning och utbild-
ning på forskarnivå (FUF).  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det så kallade takbeloppet, är 
det utbildningsuppdrag som universitetet varje år får av regeringen. Ramanslaget för 
utbildning innehåller också ett antal mindre anslagsposter utöver takbeloppet, vilka kallas 
för särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter.  

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca  
25 miljarder kronor, Stockholms universitet erhåller ca 1 957 mnkr i takbelopp och ca 
76 mnkr för särskilda åtaganden.  

På grund av Covid19-pandemins påverkan på samhällsekonomin beslutade riksdagen i 
vårändringsbudgeten 2020 om ett antal satsningar inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, då fler förväntas söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier i 
och med det förändrade arbetsmarknadsläget. Satsningarna för 2020 avsåg främst 
sommarkurser, behörighetsgivande utbildning (basår), det livslånga lärandet samt utbyggnad 
av programutbildningar riktade mot områden där det råder stor brist på arbetsmarknaden. De 
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sistnämnda medlen fick även användas för att öka antalet studenter inom utbildningar som 
möjliggör omställning samt inom utbildningar där söktrycket är högt. Flera av satsningarna 
fortsätter även 2021.  

Fördelning av samtliga medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom 
universitetet behandlas i avsnitt 3. 

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

Basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till samtliga lärosäten uppgår 
årligen till totalt ca 16 miljarder kronor varav Stockholms universitet 2021 erhåller  
1 724 mnkr. Fördelningen av dessa medel inom universitetet behandlas i avsnitt 3. 

2.2  Stockholms universitets interna förutsättningar 

Ekonomiskt utgångsläge inför 2021 
Universitetet hade vid utgången av 2019 ett myndighetskapital som uppgick till 778 mnkr 
efter ett negativt resultat om -223 mnkr. Ca 600 mnkr av myndighetskapitalet finns ute i 
verksamheten och resterande kapital är centralt placerat. Fokus under senare år har varit att 
använda myndighetskapitalet för strategiska satsningar inom verksamheten. I och med de 
utmaningar universitetet står inför med bland annat ökade kostnader förknippade med olika 
lokalprojekt, där nybyggnationen i Albano är en stor del, samtidigt som universitetet 
underpresterat jämfört med tilldelat takbelopp sedan 2017, behöver kostnadsutvecklingen nu 
vändas. Rektor fattade därför i april 2020 beslut om uppdrag och åtgärder för att nå den 
övergripande målbilden ekonomi i balans år 2023. Ekonomi i balans innebär att inkomster och 
utgifter är lika stora och inte genererar underskott eller överskott. 

Rektor har i beslutet uppdragit åt områdesnämnderna att under ledning av vicerektorerna 
utarbeta åtgärder för respektive område att nå en ekonomi i balans på områdesnivå år 2023. 
Uppdraget till universitetsdirektören är att identifiera kostnadsbesparingar omfattande minst 
31 mnkr, vilket motsvarar 5 procent relaterat till 2020 års totala ram för förvaltningen, 
exkluderat temporära medel och medel för övriga gemensamma kostnader. Uppdraget följs 
upp löpande under de kommande åren, med extra fokus vid tertials- och årsrapporteringar. 

För 2019 var underproduktionen ca 71 mnkr i förhållande till takbeloppet. För 2020 
prognostiseras en överproduktion om knappt 27 mnkr. Förbättringen jämfört med 
prognosen i maj beror på en stark studenttillströmning till sommarkurserna och 
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höstterminens utbildningar. Av de särskilda satsningarna som Stockholms universitet 
tilldelades i riksdagens tilläggsbudget våren 2020 (totalt knappt 45 mnkr) bedöms att över 
80 procent kan utnyttjas.  

Strategiska satsningar 
Vid fördelningen av anslagsmedel till områdena görs även avsättningar till vissa 
strategiska satsningar. Dessa har anknytning till universitetets strategidokument 
Strategier för Stockholms universitet och de tvååriga åtgärdsplaner som är knutna till 
strategierna. Tidigare års beslut har omfattat bland annat avsättningar för stora bygg-
projekt och lokalinvesteringar samt stöd till forskningsinfrastruktur. Inför 2021 finns inte 
något betydande ekonomiskt utrymme för nya strategiska satsningar, och det är främst 
fortsatt finansiering av tidigare beslut som kommer att belasta kapitalet och 
anslagsfördelningen. Det fåtal strategiska åtgärder för vilka särskilda medel ändå föreslås 
avsättas, lyfts fram i avsnitt 3.3. 

Utöver avsättningar från centrala medel, avsätter även universitetets vetenskapsområden, 
fakulteter och institutioner medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. 
Dessa satsningar avspeglar dels interna behov, dels är de delfinansieringar av satsningar 
som också sker universitetsgemensamt. Som appendix till detta anslagsfördelningsbeslut 
finns dokumentation avseende områdenas strategiska satsningar och processen inför 
områdesnämndernas beslut avseende dessa satsningar. 

Universitetsgemensamma verksamheter 
De universitetsgemensamma verksamheterna organiseras inom universitetsförvaltningen och 
finansieras genom interna intäkter från kärnverksamheten. Inom universitetsförvaltningen 
finns dels kostnader för drift av förvaltningsavdelningarna och dels kostnader för 
universitetsgemensamma system, avgifter och liknande. I stort sett alla förändringar 
motiverade av behov inom verksamheterna täcks 2021 genom prioriteringar och 
omfördelningar inom förvaltningens ramar. Universitetsdirektören föreslår dessutom, som ett 
steg i arbetet med ekonomi i balans, att förvaltningens ram minskar med 19 mnkr jämfört med 
2020 års ram exklusive temporära medel (IT-nära förvaltning) och övriga gemensamma 
kostnader. Mer information om kostnaderna för de universitetsgemensamma verksamheterna 
finns i avsnitt 4.  
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3 Fördelning av ramanslag till utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå samt forskning och utbildning på 
forskarnivå 

3.1  Sammanställning av de ekonomiska ramarna 

De ekonomiska ramarna fördelas till områdesnämnder och till övriga mottagare (det vill 
säga anslag som placeras centralt för senare fördelning). Eftersom regeringen under våren 
2020 beslutade om tillskott för att stärka utbildningskapaciteten under covid19-pandemin, 
görs jämförelsen mellan åren med den utökade ramen. 

(Belopp i tkr) Områdesnämnden 
för humanvetenskap 

Områdesnämnden 
för naturvetenskap 

Övriga 
mottagare 

Ekonomisk ram 2020 enligt 
styrelsebeslut 

2 309 353 1 206 858 80 943 

Tillskott enligt 
vårpropositionen 2020 

33 227 13 820 3 008 

Summa ekonomisk ram 
2020 

2 342 580 1 220 678 83 951 

Förändringar 86 991 35 339 -12 811

Ekonomisk ram 2021 2 429 571 1 256 017 71 140 

3.2  Förutsättningar enligt budgetpropositionen 2021 

Pris- och löneomräkning 
Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2021 är 
1,72 procent (1,91 procent 2020).  

Generell besparing 2021 i budgetpropositionen 
En generell besparing har i budgetpropositionen lagts på nästan 200 myndigheter då 
arbetssätten förändrats i samband med covid-19, t.ex. genom att fler möten genomförs digitalt 
och att resandet minskat. En del av dessa arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta 
med, en besparing görs därför på anslagen för förvaltningskostnader med motsvarande ca  
15 procent av myndigheternas historiska resekostnader. För Stockholms universitet innebär 
detta en indragning av anslaget med 4 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
och 15 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Stockholms universitet erhåller 1 956 642 tkr inklusive pris- och löneomräkning i 
takbelopp för sitt utbildningsuppdrag 2021. Detta är en ökning från det anslag styrelsen 
hade att besluta om inför 2020 med 143 967 tkr. Jämfört med slutligt disponibelt belopp 
för utbildning 2020, med satsningarna i riksdagens tilläggsbudget med anledning av 
Covid19-pandemins påverkan på samhällsekonomin inräknade, är ökningen 93 912 tkr. 
De satsningar avseende 2020 som tillkom i riksdagens tilläggsbudget våren 2020 var; 
sommarkurser 11,4 mnkr, behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning 
(basår) 8,8 mnkr, bristyrkesutbildningar 12,7 mnkr och livslångt lärande 11,7 mnkr. 
Därutöver tillkom medel för korta kurser för yrkesverksamma, medel för att stärka 
universitet och högskolor i övergången till distansundervisning samt för att möjliggöra ett 
ökat utbud av öppen nätbaserad utbildning och medel för validering inom kompletterande 
pedagogisk utbildning och vidareutbildning av lärare.    

Utbildningsuppdrag och takbelopp är även 2021 utökade med anledning av pandemin, de 
satsningar som fortsätter är behörighetsgivande utbildning, bristyrkesutbildningar samt 
livslångt lärande. Nya satsningar 2021 är utökningar inom yrkeslärarutbildning, 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), studier på avancerad nivå samt utbildning i 
hela landet. Se tabell nedan för belopp och varaktighet för de olika satsningarna. 

Den generella besparingen avseende resekostnader som beskrivits i inledningen till 
avsnittet uppgår för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom Stockholms 
universitet till -3 810 tkr. 

Takbeloppet inkluderar också den fortsatta utbyggnaden av lärar- och 
förskollärarutbildningen som inleddes 2017 samt den fortsatta utbyggnaden av 
utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn från 2018. 

Därtill kommer vissa särskilda åtaganden som, liksom tidigare år, utgör ett mindre belopp 
om ca 75 miljoner kronor öronmärkta för specifika verksamheter.  

Nedan redovisas först en tabell över förändringar av tilldelat takbelopp jämfört med 2020, 
och sedan uppdrag och fördelningsprinciper avseende anslaget och dess delar. 

Förändring/satsning Belopp 2021 (tkr) Pågår till 

Pris- och löneomräkning (1,72 %) 31 166   

Generell besparing pga förändrade 
arbetssätt i samband med Covid19 -3 810 permanent 

Tidigare beslutade satsningar:     
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Fortsatt utbyggnad av lärarutbildningarna 
(2017-) 4 395 permanent 

Fortsatt utbyggnad av utbildningar inom 
samhällsbyggnadssektorn (2018-) 105 permanent 

Fortsättning på satsningar från 2020: 

Behörighetsgivande utbildning 17 325 2022 (5 775 tkr) 

Bristyrkesutbildningar 25 498 permanent 

Livslångt lärande 23 310 2021 

Nya satsningar 2021: 

Fler studenter på yrkeslärarutbildningen 3 445 permanent, 
5 167 tkr fr.o.m. 2022 

Fler studenter på KPU 4 042 2022–2023: 6 020 tkr.    
2024: 2 064 tkr. 

Fler studenter på avancerad nivå 30 066 2022 

Utbildning i hela landet 8 634 2025 (ökar till 
10 831 tkr 2024–2025 

Summa förändringar 143 967 

Generellt utbildningsuppdrag och takbelopp 

Fördelningsprincip: Takbeloppet för det generella utbildningsuppdraget fördelas till 
områdesnämnderna med bas i tidigare års utbildningsuppdrag, för att bibehålla områdenas 
långsiktiga planeringsförutsättningar. Även den generella besparingen avseende 
resekostnader fördelas till områdesnämnderna på samma sätt. 
Tillskottet för utbildningsuppdraget för utbyggnad av lärarutbildningarna ska öronmärkas 
för att säkra utbyggnaden. Ökningen av takbeloppet fördelas till områdesnämnderna på 
basis av utbildningsuppdraget och områdesnämnderna ska inom sina respektive takbelopp 
fullfölja den utbyggnad av lärarutbildningarna som Stockholms universitet har fått i 
uppdrag att genomföra.  
Även det fortsatta uppdraget med satsning på utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn 
ska genomföras inom tilldelat takbelopp. 
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Utökat utbildningsuppdrag och takbelopp med anledning av Covid19-pandemin 

Under våren 2020 beslutade rektor om fördelning av det tillskott avseende 2020 som 
fanns i riksdagens tilläggsbudget. Samma principer för fördelning mellan områdena 
används även 2021, för de uppdrag som är fortsatt aktuella. 

Behörighetsgivande utbildning (basår): För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom 
exempelvis vård och teknik fördelas en utökning av utbildningsplatser inom 
behörighetsgivande utbildning (basår).  
Stockholms universitet får 2021 17,3 mnkr (2020: 8,8 mnkr).  
Fördelningsprincip: Medlen för behörighetsgivande utbildning fördelas i sin helhet till 
Områdesnämnden för naturvetenskap. 

Bristyrkesutbildning: En permanent utökning för att möjliggöra att fler ska kunna läsa 
bristyrkesutbildningar inom till exempel data och it, men även utbildningar som kan 
möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg.  
Stockholms universitet får 25,5 mnkr årligen (2020: 12,7 mnkr). 
Fördelningsprincip: Satsningen fördelas till allra största delen till Områdesnämnden för 
humanvetenskap, då ledningen identifierat att området har bäst möjlighet att ytterligare utöka 
utbudet inom de utbildningsområden som regeringen nämner. Områdesnämnden för 
naturvetenskap får en mindre utökning för att bygga ut bland annat 
sjukhusfysikerutbildningen. 

Livslångt lärande: En tillfällig utökning under 2020 och 2021 för att möjliggöra för fler 
personer med tidigare arbetslivserfarenhet att kunna läsa kortare utbildningar för omställning 
och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet. Ersättningsbeloppet per 
helårsstudent motsvarar den nivå som ett lärosäte normalt får avräkna för både helårsstudent 
och helårsprestation. Detta bedöms som viktigt för att satsningen ska kunna bidra till att skapa 
fler möjligheter till omställning och vidareutbildning för personer som är mitt i livet. 
Stockholms universitet får 2021 23,3 mnkr (2020: 11,7 mnkr).  
Fördelningsprincip: Medlen för livslångt lärande fördelas mellan områdena i samma 
proportioner som takbeloppet. 

Nya satsningar i budgetpropositionen som innebär utökat utbildningsuppdrag och takbelopp 
2021: 

Fler studenter på yrkeslärarutbildningen: Det råder stor brist på yrkeslärare. 
Yrkeslärarutbildningen byggs därför ut permanent för att ta tillvara personer med relevanta 
yrkeskunskaper som i spåren av covid-19-pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter 
på arbetsmarknaden. Stockholms universitet får 2021 3 mnkr, som sedan ökar till 5 mnkr 
fr.o.m. 2022.  
Fördelningsprincip: Anslaget för fler studenter på yrkeslärarutbildning fördelas till 
Områdesnämnden för humanvetenskap, där denna utbildning bedrivs. 
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Fler studenter på Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU): Sverige har fortsatt en stor 
brist på ämneslärare, och KPU fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper 
som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare 
föreslår regeringen en utbyggnad av KPU. Stockholms universitet får 2021 4 mnkr, detta ökar 
till 6 mnkr 2022-2023 för att sedan trappas av till 2 mnkr 2024.  
Fördelningsprincip: Utökningen avseende KPU fördelas mellan områdesnämnderna i 
proportion till antagningen till KPU tidigare år (detta innebär 75 procent till Områdesnämnden 
för humanvetenskap och 25 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap).  

Fler studenter på avancerad nivå: En utökning under 2021 och 2022 för att möjliggöra för 
fler att fortsätta sin utbildning på avancerad nivå, men också ger möjlighet för fler kurser som 
kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden, till exempel genom 
praktikperioder. Stockholms universitet får 2021 och 2022 tillfälligt 30 mnkr per år. 
Fördelningsprincip: Det tillfälliga tillskottet avseende utbildning på avancerad nivå fördelas 
mellan områdesnämnderna i proportion till antal helårsstudenter på avancerad nivå (detta 
innebär 84 procent till Områdesnämnden för humanvetenskap och 16 procent till 
Områdesnämnden för naturvetenskap).  

Utbildning i hela landet: Personer som har blivit arbetslösa ska få chans till utbildning och 
omställning för att snabbt komma tillbaka till arbetslivet igen. En satsning görs för att ge 
lärosätena möjlighet att ta emot fler studenter. Stockholms universitet får 2021 9 mnkr, detta 
är en satsning som fortsätter t.o.m. 2025, och tillskottet ökar till 11 mnkr 2024–2025. 
Fördelningsprincip: Satsningen på utbildning i hela landet fördelas mellan 
områdesnämnderna i proportion till takbeloppet. 

Särskilda åtaganden 

Anslag för särskilda åtaganden fördelas direkt till aktuell områdesnämnd med uppdrag att 
fördela vidare öronmärkt belopp till avsedd verksamhet. Förändringar som är aktuella för 
2021: 

Stockholms universitet får särskilda medel för utveckling av lärarutbildning för dövas 
och hörselskadades behov. Dessa medel fördelas i sin helhet till Områdesnämnden för 
humanvetenskap enligt tidigare beslut om organisation av verksamheten.   

Korta kurser för yrkesverksamma – För att möta utbildningsbehovet hos yrkesverksamma 
specialister gjordes en satsning i vårändringsbudgeten för 2020 avseende korta kurser, för 
att till exempel ge personer som blivit permitterade möjlighet att utnyttja 
permitteringstiden till att vidareutbilda sig. 2021 får Stockholms universitet 223 tkr, vilket 
är samma belopp som 2020. Medlen fördelas enligt samma princip som 2020, vilket 
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innebär att de fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap, för kursutveckling och 
genomförande av kurser riktade till den målgrupp som nämns. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Stockholms universitet erhåller enligt budgetpropositionen 1 724 084 tkr som basanslag 
för forskning och utbildning på forskarnivå 2021. Förändringen jämfört med 2020 består 
endast av pris- och löneomräkning om 29 399 tkr samt den generella besparingen om  
-15 295 tkr avseende resekostnader som beskrivits i inledningen till avsnittet.

Under perioden 2018–2020 har basresursen för forskning och utbildning på forskarnivå på 
nationell nivå ökat med totalt 1,3 miljarder kronor. Regeringen avser under hösten 2020 
presentera en samlad proposition för att peka ut den forskningspolitiska inriktningen. Totalt 
föreslår regeringen att anslagen för forskning och innovation ska öka med 3,4 miljarder kronor 
2021, varav 500 mnkr utgör en särskild förstärkning av basanslagen 2021 och 720 mnkr en 
permanent förstärkning av desamma. I den totala ökningen ingår också medel för finansiering 
av forskningsinfrastrukturer.  

Den aviserade ökningen av basanslagen har ännu inte fördelats mellan lärosätena och 
Stockholms universitet får därför invänta besked innan fördelning inom universitetet kan 
beslutas. Rektor föreslås med anledning av detta få i uppdrag att fatta kompletterande beslut 
om anslagsfördelningen utifrån de besked som kommer i den forskningspolitiska 
propositionen. Rektor föreslås dessutom få i uppdrag att i beslutet anmoda områdesnämnderna 
att göra fördelningar inom sina områden av detta tillskott utifrån strategiska överväganden. 

Av den totala basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå fick Stockholms 
universitet 2020 ca 31 mnkr som öronmärkt anslag till strategiska forskningsområden (SFO). 
Utöver detta anslag får universitetet också medel för strategiska forskningsområden via andra 
lärosäten, främst för SciLifeLab.  
I årets budgetproposition finns inga uppgifter om öronmärkta medel till SFO, även detta 
förväntas presenteras i forskningspropositionen. 

Fördelningsprincip pris- och löneomräkning: Pris- och löneomräkningen av basresursen 
fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av 
universitetets totala basresurs.  

Fördelningsprincip generell besparing: Den generella besparingen fördelas också till 
områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till deras andel av universitetets totala 
basresurs.  

Fördelningsprincip senare förstärkning enligt forskningspropositionen: Även den 
förstärkning som tilldelas Stockholms universitet i kompletterande beslut enligt 
forskningspropositionen fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till 
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deras andel av universitetets totala basresurs. I beslutet anmodas områdesnämnderna 
fördela medlen utifrån strategiska överväganden. 

Fördelningsprincip strategiska forskningsområden (SFO): Områdesnämnden för 
naturvetenskap beslutar om fördelning av det eventuella anslaget till de strategiska 
forskningsområdena fram till 2025, enligt uppdrag i beslut vid anslagsfördelningen för 
2020.  

3.3  Strategiska satsningar 

I Strategier för Stockholms universitet sammanfattas den övergripande inriktningen för 
verksamheten vid Stockholms universitet liksom de utmaningar och risker som universi-
tetet arbetar med. Till strategidokumentet kopplas tvååriga åtgärdsplaner som tas fram av 
respektive område samt av universitetsförvaltningen. De åtgärdsplaner som är aktuella 
inför 2021 gäller för perioden 2021–2022.  

De senaste åren har strategiskt betydelsefulla investeringar inom ett antal områden pekats 
ut som är avsedda att möta de utmaningar, risker och förbättringsområden som lyfts fram 
i universitetets strategidokument och åtgärdsplan. Dessa investeringar är viktiga för 
verksamheten och innebär dessutom att det stora myndighetskapitalet investerats i 
betydelsefulla satsningar. Det finns ett antal fleråriga satsningar som beslutats tidigare år, 
och som fortsätter att finansieras med kapital även 2021. Mot bakgrund av universitetets 
ekonomiska läge föreslås dock endast ett fåtal nya satsningar inför 2021.  

Avsättningarna som gjorts har bland annat avsett genomförda såväl som framtida stora 
byggprojekt och lokalinvesteringar, kopplade till framtidens lärandemiljöer och att säkra 
den långsiktiga lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en av universitetets högrisker 
och fortfarande återstår många utmaningar.  

Viktiga satsningar har också rört stöd till forskningsinfrastruktur. Eftersom universitet 
och högskolor i allt högre grad tvingas ta ansvar för finansieringen av 
forskningsinfrastrukturerna medför detta ett behov av gemensam finansiering i betydligt 
högre utsträckning än vad som tidigare varit fallet, där grundprincipen har varit att 
finansieringen huvudsakligen sker på institutionsnivå. Här behöver finansiering för större 
infrastrukturer tillföras från fakultets-, områdes- och universitetsgemensam nivå. Det 
finns ett flertal satsningar avseende forskningsinfrastrukturer som är beslutade fram till 
och med 2021. Inför 2022 kommer nya ställningstaganden om satsningar att göras, men 
inför 2021 föreslås inga nya sådana satsningar, endast en kompletterande finansiering av 
SNIC, som följer av tidigare beslutad princip om finansiering med centrala medel, se 
nedan. 

Utöver avsättningar från centrala medel, avsätter även universitetets vetenskapsområden, 
fakulteter och institutioner medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. 
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Dessa satsningar avspeglar dels interna behov, dels är de delfinansieringar av satsningar 
som också sker universitetsgemensamt. Detta beskrivs mer utförligt i appendix till detta 
anslagsfördelningsbeslut. 

Strategiska satsningar 2021 (summeras i tabell nedan) 
Övergripande satsningar 

Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 500 tkr (2021–2022) 
SNIC är en nationell forskningsinfrastruktur som finansieras gemensamt av VR och de 
deltagande lärosätena. Nuvarande finansieringsbeslut gäller under perioden 2018–2022. I 
universitetsstyrelsens anslagsfördelningsbeslut inför 2018 anges principen att riktlinjen för 
nationella forskningsinfrastrukturer är att den inom universitetet kan finansieras med upp till 
50 procent centrala medel och att återstående del finansieras inom området, fördelat på en 
områdesfinansiering och en institutionsfinansiering. Stockholms universitets andel av SNIC 
har inför perioden 2018–2020 inneburit en finansiering med 13 200 tkr per år där den centrala 
finansieringen som beslutades av universitetsstyrelsen är 6 600 tkr per år under perioden 
2018–2022. Universitetets nyttjande av SNIC har ökat, vilket medför att universitetets 
finansieringsansvar ökat till totalt 14 200 tkr per år för perioden 2021–2022. För att följa 
principen om 50 procent central finansiering innebär det ytterligare 500 tkr per år i central 
finansiering under dessa två år, den centrala finansieringen är då sammanlagt 7 100 tkr per år. 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL)basverksamhet 14 180 tkr (2021) 
NU-konferens      293 tkr (2021) 
Forskarhandledningskurs   1 100 tkr (2021) 

För 2021 föreslår CeUL:s styrelse en budget om 14 180 tkr för det som kan benämnas 
basverksamheten inom CeUL. I basverksamheten ingår bland annat utbildningar och 
workshops. Utöver basverksamheten finns ytterligare två verksamheter som inkluderas i 
CeULs förslag till budget för 2021; NU-konferensen 2022 samt finansiering av 
Forskarhandledningskursen. NU-konferensen är en konferens för högskolepedagogisk 
utbildning och utveckling som samarrangeras med lärarkonferensen 2022. Under 2021 
förväntas det bli en kostnad på 293 tkr och 2022 ytterligare 550 tkr.   
Forskarhandledningskursen har tidigare finansierats genom deltagaravgifter, då vissa 
fakulteter anordnat egna medan andra anlitat CeUL. Nu är kursen gemensam för alla 
fakulteter och bör därför ingå i det ordinarie utbudet av kurser från CeUL, fritt tillgänglig för 
hela universitetets lärarpersonal. Denna verksamhet behöver då finansieras med 1 100 tkr per 
år.  

Institutet för Turkietstudier (SUITS) 2 000 tkr (2021) 
1 000 tkr (permanent) 

Ett stöd till Institutet för Turkietstudier, dels temporära medel under 2021 för finansiering 
av kallad professor och dels permanenta medel för att ge en stabil finansiering. 
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Finansiering av transformativa avtal för öppen vetenskap  4 000 tkr (2021–2025) 
Stockholms universitet deltar i flera transformativa avtal för öppen tillgång till vetenskapliga 
publikationer, där licenserna för läsning och publicering kombineras, och är nationellt 
drivande i frågan. Kostnaderna för dessa avtal har av både kostnadsmässiga och 
administrativa skäl hanterats av biblioteket och inte av respektive forskare/institution. Nu har 
antalet avtal, och nyttjandet av dessa, ökat så pass mycket att kostnadsökningarna för detta 
inte längre kan täckas genom effektiviseringar av bibliotekets verksamhet, som tidigare år.  
4 000 tkr per år läggs därför tillfälligt under fem år i förvaltningens ram för 
universitetsgemensamma kostnader, för att täcka denna kostnadsökning. Detta är ett alternativ 
till att forskarna själva ska börja hantera och betala för sitt nyttjande av avtalen. I likhet med 
andra infrastruktursatsningar görs en utvärdering efter fem år.  

Stockholm Trio – kontor i Bryssel  1 300 tkr (2021-2023) 
Medel avsätts för att under tre år finansiera Stockholms universitets andel av kostnaderna 
för Stockholm Trios kontor i Bryssel. Detta kontor kommer bland annat att användas för 
ett aktivt arbete för att attrahera mer EU-medel till de lärosäten som ingår i Stockholm 
Trio. 
 

Strategiska satsningar (tkr)  
Satsning 

2021 

Permanenta satsningar   

Institutet för Turkietstudier (SUITS)  1 000 

Totalt permanenta satsningar  1 000 

   

Tidsbegränsade satsningar Belopp hela 
satsningen 

Satsning 
2021 

Swedish National Infrastructure for Computing 
(SNIC) 

1 000 500 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), 
basverksamhet 

14 180 14 180 

CeUL, NU-konferens 293 293 

CeUL, Forskarhandledningskurs 1 100 1 100 

Institutet för Turkietstudier (SUITS) 2 000 2 000 

Transformativa avtal för öppen vetenskap 12 000 4 000 

Stockholm Trio 3 900 1 300 

Totalt tidsbegränsade satsningar 34 473 23 373 
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Redovisning av rektors finansieringsbeslut under 2020 
Universitetsstyrelsen har beslutat medge att rektor löpande under året kan fördela medel 
för att finansiera satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovisas för 
styrelsen och finansieras i efterhand. De beslut som rektor fattat och som inte tidigare 
redovisats för styrelsen uppgår till 11 193 tkr.  

Rektors beslut om satsningar Belopp (tkr) 

SU Holding 3 327 

SU Inkubator 1 123 

Pedagogiska ambassadörer 1 500 

Kvalitetsutveckling utbildning 4 500 

Scholars at risk 743 

Totalt 11 193 

3.4 Lärarutbildningarna 

Organisationen av lärarutbildningen innebär ett ansvar för att administrera lärar-
utbildningarna för de så kallade samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. 
Områdesnämnderna tillförs 7 823 tkr (7 691 tkr 2020) för att förstärka den allmänna 
utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna. 

3.5 Stockholms universitets studentkår (SUS) 

För 2021 beslutar universitetsstyrelsen att ge stöd till kårverksamheten med totalt 
10 974 tkr (10 789 tkr 2020). Stödet är avsett att främst användas för att stärka 
studentinflytande, studiesocial verksamhet och för student- och doktorandombud och 
aktiviteter i samband med Nobel och i övrigt ske i enlighet med Stockholms universitets 
studentkårs verksamhetsplan (10 060 tkr) samt som stöd för studentidrotten (913 tkr).  
Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) utifrån antal 
takbeloppsfinansierade helårsstudenter och antal doktorander senaste hela verksamhetsår. 

Utöver detta stöd erhåller studentkårerna statsbidrag som stöd för studentinflytande. 
Storleken på stödet bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå föregående år samt antalet doktorander föregående höst omräknat till 
helårsekvivalenter för föregående år. Utbetalat statsstöd till Stockholms universitet för 
studentinflytande 2020 var 3 340 tkr som vidarefördelades till studentkårerna. 
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Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2021 avsätta totalt minst 2 606 tkr (2 562 tkr 
2020), varav 305 tkr för lärarstudenternas förening, för finansiering av 
fakultetsföreningarna. 

4  Universitetsgemensamma verksamheter 
De universitetsgemensamma verksamheterna och dess kostnader samlas inom 
universitetsförvaltningen. Universitetsgemensamma kostnader består av kostnader för 
förvaltningen, universitetsbibliotek och övriga gemensamma kostnader, där övriga 
gemensamma kostnader består av kostnader som inte är direkt påverkade av 
universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets verksamhet. 

Ett flertal förändringar inom universitetsförvaltningen har genomförts de senaste åren. Bland 
annat har en tydligare process för äskanden och omprioriteringar införts, vilket har medfört att 
satsningar på utveckling av verksamhetsstödet inom universitetsförvaltningen i allt väsentligt 
har skett genom omprioriteringar inom universitetsförvaltningens budget.  

I stort sett alla förändringar motiverade av behov inom verksamheterna täcks 2021 genom 
prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. Universitetsdirektören föreslår 
dessutom, som ett steg i arbetet med ekonomi i balans, att förvaltningens ram minskar med  
19 mnkr jämfört med 2020 års ram exklusive temporära medel (IT-nära förvaltning) och 
övriga gemensamma kostnader. 

Minskningen inkluderar inte de tillskott till universitetsgemensamma kostnader som beskrivits 
under rubriken Övergripande satsningar (avsnitt 3.3), vilka läggs in i förvaltningens ram och 
redovisas i följande avsnitt. 
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4.1  Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna 

Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma 
verksamheter 
Ekonomisk ram 2020 (tkr) 751 634 

Pris- och löneomräkning  12 928 

IT-nära förvaltning, tillfälligt 2020, tas bort 2021 -20 995

IT-nära förvaltning, tillfälligt 2021 10 995 

Övriga tidsbegränsade satsningar (se tabell nedan) 5 300 

Effekt av Ekonomi i balans 2021 -19 295

Ökning av Övriga gemensamma kostnader (främst Allmänna lokaler) 31 481 

Ekonomisk ram 2021 (tkr) 772 048 

Varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader 582 319 

Varav Stockholms universitetsbibliotek 189 729 

Förändringar av ekonomiska ramar till förvaltningen och övriga gemensamma 
kostnader 

Utöver de satsningar på transformativa avtal för öppen vetenskap (4 000 tkr) samt 
Stockholm Trios Brysselkontor (1 300 tkr) som redovisats under 3.3, lyfts här också fram 
medelsbehovet för den IT-nära förvaltningen 2021: 

IT-nära förvaltning 10 995 tkr (2021) 

Resursbehoven kopplade till den IT-nära förvaltningen har beretts inom ramen för 
organisationen för att säkerställa kärnverksamhetens insyn i och påverkansmöjligheter på 
universitetets IT-system. Totalt bedöms att behovet för IT-nära förvaltning för 2021 är  
10 995 tkr (20 995 tkr 2020).  

Satsningar inom förvaltningen (gemensamma 
kostnader) (tkr) 

Belopp hela 
satsningen 

Belopp 2021 

Tidsbegränsade satsningar 

Transformativa avtal för öppen vetenskap (5 år) 20 000 4 000 

Stockholm Trio – Brysselkontor (3 år) 3 900 1 300 
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IT-nära förvaltning (1 år) 10 995 10 995 

Totalt tidsbegränsade satsningar 34 895 16 295 

Ökningen av Övriga gemensamma kostnader avser främst Allmänna lokaler i Albano 
inklusive vissa driftkostnader för dessa, exempelvis lokalvård och servicecenter (30 000 tkr), 
utöver detta ökar kostnaden för avgifter till LADOK och UHR (1 144 tkr) och de lokala 
medlen för stöd till studenter med funktionshinder (337 tkr). 

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 forskarnivå 
(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 utifrån av rektor särskilt fastställda 
fördelningsnycklar. 

4.3 Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna 

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 enligt särskilda nycklar utifrån kostnader för respektive verksamhets-
områden inom biblioteket. 

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna 
enligt följande: 

Områdesnämnden för 
humanvetenskap (tkr) 

Områdesnämnden för 
naturvetenskap (tkr) 

UGA 365 874 (356 779)  61 209 (60 526) 

FUF 167 590 (162 430) 177 375 (171 899) 

Totalt 533 464 (519 209) 238 583 (232 425) 

Områdesnämndernas bidrag 2020 anges inom parentes. 
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5  Uttaxering av medel för kommunersättning i VFU 
samt annan anknuten verksamhet 

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med 
att lärarutbildningsstudenter genomför VFU ska uttaxeras från områdesnämnderna efter 
antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområde verksamhetsförlagd 
utbildning. Även andra kostnader för VFU-anknuten verksamhet såsom kostnader för 
VFU-portalen, VFU-portföljen, VFU-koordinator för extern samverkan och intern VFU-
samordnare uttaxeras på motsvarande sätt. För 2021 är den totala summan som uttaxeras 
26 198 tkr (26 440 tkr 2020).  

6  Internhyra 
2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet och universitetsstyrelsen fastställer 
genom sitt budgetbeslut nivån på enhetshyran för det kommande året. För 2021 är 
internhyran beräknad till 4 268 kr per kvadratmeter LOA:Vb (3 774 kr 2020). Kostnader 
för bevakning har tidigare ingått i enhetshyran men redovisas nu av administrativa skäl 
som en egen post. Denna kostnad kommer under 2021 att debiteras med 60 kr per 
kvadratmeter LOA:Vb. Totalt debiteras därmed 4 328 kr per kvadratmeter LOA:VB. 

7  Universitetsstyrelsens beslut 

Universitetsstyrelsen beslutar 
att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna 2021 enligt 

sammanställningen i avsnitt 3.1 ovan, 

att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medels-
fördelning 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 26 198 tkr får göras för kommunersättning i anslutning 
till VFU samt VFU-anknuten verksamhet, 

att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat 
områdesnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut  

att uppdra åt rektor att fatta kompletterande beslut om anslagsfördelning utifrån 
den forskningspolitiska propositionen, och att i beslutet anmoda 
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områdesnämnderna att göra fördelningar inom områdena av detta tillskott 
utifrån strategiska överväganden.  

att fastställa internhyran per kvadratmeter LOA:Vb till 4 268 kr för 2021 samt 
debiteringen av bevakningskostnader till 60 kr per kvadratmeter LOA:Vb. 
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BILAGA 

Bilaga till universitetsstyrelsens beslut om anslagsfördelning 2021: 

Appendix från områdesnämnderna, med beskrivning av områdesnämndernas strategiska 
satsningar och processen inför besluten avseende dessa satsningar.  

Denna bilaga ingår ej i universitetsstyrelsens beslut. 
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Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-162000 
106 91  STOCKHOLM Universitetsvägen 10 A www.su.se/humanvet 

Södra huset, Frescati  
 

Strategiska satsningar och överväganden inför 2021 

Humanvetenskapliga områdesnämnden 

Områdesnämnden för humanvetenskap fattar beslut om strategiska satsningar – vissa av 
engångskaraktär, andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom 
Humanvetenskapliga området.  

Ett exempel på en tidsbegränsad satsning är den pågående satsningen på Digital 
humanvetenskap. Projektet har bland annat kartlagt befintlig verksamhet såväl inom 
Humanvetenskapliga området som nationellt och internationellt, anordnat ett flertal seminarier 
och utlyst projektmedel för sökande inom universitetet. Liknande satsningar planeras för 
andra ämnen på området. Ett annat exempel är det stöd som områdesnämnden ger 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. Satsningen planeras fortgå även för 
kommande budgetår. 

Nämnden beslutade inför 2020 att innehålla 15 mnkr i takbelopp på områdesnivå. 10 mnkr 
omfördelades till de fakultetsnämnder med utbildningar under uppbyggnad eller expansion, 
där fakultetens nuvarande takbelopp inte bedömdes täcka den långsiktiga utökningen av 
utbildningsuppdraget. Resterande 5 mnkr reserverades för en tillfällig satsning för att fördelas 
procentuellt utifrån värdet av institutioners överprestationer 2020.  

Humanistiska fakultetsnämnden 

Humanistiska fakultetens fördelar anslagen på två sätt med fördelningsmodeller, en inom 
forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) och en inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (UGA) och genom strategiska satsningar. Inom UGAs fördelningsmodell har 
fakulteten räknat om prislappen till att ge lika stor del till helårsstudent och helårsprestation. 
Detta är ett incitament för institutionerna att uppnå en högre prestationsgrad. Inom UGA 
satsar fakulteten medel på infrastruktur bl.a. språkstudion, som helt finansieras på 
fakultetsnivån. Anslagsmedel satsas för att stärka de mindre språkämnen som fakulteten har i 
uppdrag att ge, och även andra mindre ämnen.  

Fördelningsmodellen för FUF fördelas 50 % av anslaget ut till institutionerna baserat på 
prestationer. Dessa är antalet publikationer, utbildningsåtagande, antalet doktorsexamina och 
externa bidrag. Budgetberedningen kommer ge förslag att för 2021 fördela en större andel av 
FUF-medlen baserat på andel externa bidragsmedel. Strategiska satsningar inom FUF är även 
till infrastruktur. Fakulteten satsar dessutom 20 miljoner på ledande forskningsområden för att 
stärka de ämnen som är i framkant. Med start 2022 är förslaget till fakultetsnämnden att dessa 
medel läggs till och fördelas i enlighet med ”externa bidrag” i fördelningsnyckeln.  

Inom FUF är 20 miljoner avsatta till fakultetens forskarskola som ska främja 
doktorandutbildningens kvalitet. Det ges även medel till medfinansiering vissa år för projekt 
som ej har fullkostnadstäckning.  
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Juridiska fakultetsnämnden 

Juridiska fakultetsnämnden står 2020 inför utmaningen att fylla ett utökat takbelopp samtidigt 
som man också tilldelats bidragsmedel inom olika regeringssatsningar. Fakulteten har ett 
mycket högt söktryck på samtliga utbildningar, varför en omställning nu sker mot att utöka 
antalet studieplatser på befintliga utbildningar och inrätta nya utbildningsprogram. 
Utökningen måste dock ske med bibehållen kvalitet i utbildningen. Nämnden har tidigare år 
valt att bl.a. utlysa UGA-medel för lärare att söka till utvecklandet av undervisningsformer 
som stärker studenternas förmåga till kritiskt tänkande och argumentation. 
 
I fakultetens strategier för 2019–2022 framkommer att fakulteten bl.a. ska prestera 
internationellt framstående forskning. Fakultetsnämnden har därför gjort strategiska satsningar 
som syftat till att utveckla forskningsmiljöer och stimulera till internationella 
forskningspublikationer. Liknande satsningar för utbildning och forskning övervägs även för 
kommande budgetår. 
 
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden står 2020 inför utmaningar på utbildningssidan med 
förmodat ökade prestationer och ett bibehållet högt söktryck. Under 2020 kommer flertalet 
institutionerna överprestera, samtidigt som de mesta av medlen för de nya 
regeringssatsningarna (sommarkurser, bristyrken och livslångt lärande) också kommer att 
fyllas med prestationer av Samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner. Ökningen av 
studenter inom fakultetens utbildningar förväntas fortsätta även 2021, enligt institutionernas 
långsiktiga utbildningsplaneringar som fakultetsnämnden årligen inhämtar. Framför allt 
kommer en stor tillväxt att ske inom fakultetens nya institution Folkhälsovetenskap, vars 
utbildningsverksamhet är under uppbyggnad. Inför 2020 omfördelades ca 15 mnkr av 
fakultetens tilldelade takbelopp. Fakultetsnämnden kommer även inför 2021 arbeta aktivt med 
att strategiskt omfördela takbelopp för att möta de stora efterfrågeökningarna och uppfylla 
fortsättningen av de nya regeringssatsningarna.  
 
Forskningsanslaget fördelas genom en basresurs, en studiestödsresurs och en 
prestationsbaserad resurs. Fakultetsnämnden vill säkerställa att resurser avsätts på 
institutionsnivå för forskarutbildningen, därför viks ca 18% i fördelningen av totala 
forskningsanslaget för utbildningen på forskarnivå. Den prestationsbaserade resursen fördelas 
utifrån fördelningsnycklar som utgör strategiska verktyg för att förmå institutionerna att öka 
antal publikationer, de externa bidragens storlek, antal egna befordringar och antal 
doktorsexamina.  
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Strategiska satsningar och överväganden för Områdesnämnden för 
naturvetenskap inför 2021 

 

Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika Fakultetsnämnden för naturvetenskap, fattar 
beslut om strategiska satsningar inom såväl forskning och forskarutbildning som inom 
undervisning på grund- och avancerad nivå.  De viktigaste strategiska besluten är de som rör 
utlysningar av läraranställningar där valet av ämnesområde blir avgörande för utvecklingen av 
våra forskningsmiljöer. Här arbetar vi systematiskt med breda öppna utlysningar för att locka 
de internationellt mest konkurrenskraftiga lärarna och forskarna vilka då bidrar till att 
ytterligare utveckla den bredd och skärpa det djup som kännetecknar vår forskning och 
utbildning. Vi är angelägna att kunna knyta till oss de lärare (biträdande lektorer, 
universitetslektorer och professorer) som fakultetens lärarförslagsnämnder sätter i första 
rummet och vi arbetar aktivt med att erbjuda konkurrenskraftiga villkor för deras forskning 
genom kraftfulla, individuellt utformade, startpaket. De här startpaketen är således en mycket 
viktig del av vårt strategiska arbete. En annan viktig del av det strategiska arbetet utgörs av 
befordringsärenden, som vi behandlar med samma omsorg och med samma krav som 
rekryteringsärenden. Befordran kan ske från biträdande lektor till universitetslektor, från 
universitetslektor till professor och i särskilda fall också från forskare till professor. De senare 
kan vara unga forskare, t.ex. Wallenberg Academy Fellows, som fakulteten genom att i 
samband med nomineringsprocessen peka på goda karriärutvecklingsmöjligheter på SU 
kunnat locka många mycket lovande unga forskare på den internationella marknaden att söka 
sig till Stockholm. Fakulteten bedriver också på andra sätt ett omfattande stödarbete för att 
ansökningar om externa forskningsmedel för våra lärare och forskare till statliga 
forskningsråd och olika stiftelser ska vara så starka som möjligt. Lärar- och forskarrekrytering 
är vårt viktigaste strategiska instrument och genom att välja ämnesområde styr vi strategiskt 
förändringar av fakultetens forsknings- och undervisningsprofil på sikt. Aktuella exempel är 
pågående rekryteringar av en professor i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik och en 
professor i analytisk kemi. Under den senaste 5-årsperioden har vi rekryterat i närheten av 
hundra lärare till fakulteten och av dessa har en betydande del varit i den akademiskt yngsta 
kategorin – biträdande lektor. Med anledning av de aktuella ekonomiska utmaningarna på 
anslagssidan kommer lärarrekryteringstakten att bli betydligt lägre under några år men det är 
utomordentligt viktigt att detta strategiskt viktiga arbete återigen kan få en rimlig omfattning.  
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Området gör även andra typer av strategiska satsningar på till exempel forskningsinfrastruktur 
genom olika så kallade core facilities med kravet att de ska användas av flera forskargrupper. 
Inför 2021 diskuterar vi till exempel stöd av för upphandling av ett nytt eko-lodssystem för 
isbrytaren Oden och en ombyggnad av laboratorier och gästforskarrum på Östersjöcentrums 
forskningsstation Askö.  

Medel för forskning och forskarutbildning och för grundutbildning fördelas på olika sätt till 
institutionerna. För forskning och forskarutbildning fördelas medel delvis utgående från 
prestationer i form av tidigare examination inom forskarutbildningen och i en annan del 
genom att mäta prestationer i form av förbrukade externa bidrag och också examination inom 
grundutbildningen – det senare för att betona sambandet mellan utbildning och forskning. 
Medel för grundutbildning fördelas genom ett välförankrat förfarande med äskanden från 
institutionerna. Fakulteten kommer i år att överprestera gentemot tilldelat takbelopp vilket är 
glädjande efter att ha underpresterat under några år. När det gäller kommande år kommer de 
extra utbildningssatsningarna att innebära en utmaning för fakulteten, att så att säga fylla 
utbildningsplatserna.  
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