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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 universitetet 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 universitetsgemensamma verksamheterna. Universitetsstyrelsen fastställer även storleken på de
belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholmsområdet 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 verksamhetsgrenar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och forskning och utbildning 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 byggprojekt 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)

Ekonomisk ram 2020 enligt

Områdesnämnden

Områdesnämnden

Övriga

för humanvetenskap

för naturvetenskap

mottagare

2 309 353

1 206 858

80 943

33 227

13 820

3 008

2 342 580

1 220 678

83 951

86 991

35 339

-12 811

2 429 571

1 256 017

71 140

styrelsebeslut
Tillskott enligt
vårpropositionen 2020
Summa ekonomisk ram
2020
Förändringar
Ekonomisk ram 2021

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)

Pris- och löneomräkning (1,72 %)

31 166

Generell besparing pga förändrade
arbetssätt i samband med Covid19

-3 810

Tidigare beslutade satsningar:

Pågår till

permanent
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Fortsatt utbyggnad av lärarutbildningarna
(2017-)
Fortsatt utbyggnad av utbildningar inom
samhällsbyggnadssektorn (2018-)

4 395

permanent

105

permanent

Behörighetsgivande utbildning

17 325

2022 (5 775 tkr)

Bristyrkesutbildningar

25 498

permanent

Livslångt lärande

23 310

2021

Fortsättning på satsningar från 2020:

Nya satsningar 2021:
Fler studenter på yrkeslärarutbildningen

3 445

Fler studenter på KPU

4 042

Fler studenter på avancerad nivå
Utbildning i hela landet
Summa förändringar

permanent,
5 167 tkr fr.o.m. 2022
2022–2023: 6 020 tkr.
2024: 2 064 tkr.

30 066

2022

8 634

2025 (ökar till
10 831 tkr 2024–2025

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 universitetet 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
NU-konferens
Forskarhandledningskurs

14 180 tkr (2021)
293 tkr (2021)
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.

Satsning

Strategiska satsningar (tkr)

2021

Permanenta satsningar
Institutet för Turkietstudier (SUITS)

1 000

Totalt permanenta satsningar

1 000

Belopp hela

Satsning

satsningen

2021

1 000

500

14 180

14 180

293

293

CeUL, Forskarhandledningskurs

1 100

1 100

Institutet för Turkietstudier (SUITS)

2 000

2 000

12 000

4 000

3 900

1 300

34 473

23 373

Tidsbegränsade satsningar
Swedish National Infrastructure for Computing
(SNIC)
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL),
basverksamhet
CeUL, NU-konferens

Transformativa avtal för öppen vetenskap
Stockholm Trio
Totalt tidsbegränsade satsningar
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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
Totalt

743
11 193

3.4 Lärarutbildningarna

Organisationen av lärarutbildningen innebär ett ansvar för att administrera lärarutbildningarna 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.

16 (20)

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

Belopp 2021

satsningen

Tidsbegränsade satsningar
Transformativa avtal för öppen vetenskap (5 år)
Stockholm Trio – Brysselkontor (3 år)

20 000

4 000

3 900

1 300
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IT-nära förvaltning (1 år)
Totalt tidsbegränsade satsningar

10 995

10 995

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 verksamhetsområden inom biblioteket.
Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna
enligt följande:
Områdesnämnden för

Områdesnämnden för

humanvetenskap (tkr)

naturvetenskap (tkr)

UGA

365 874 (356 779)

61 209 (60 526)

FUF

167 590 (162 430)

177 375 (171 899)

533 464 (519 209)

238 583 (232 425)

Totalt

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 VFUsamordnare 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 medelsfördelning 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

20 (20)

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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Universitetsstyrelsen
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Handläggare:

Rektors kansli
Ekonomiavdelningen

Ekonomisk uppföljning av Stockholms universitet Tertial 2 2020
Sammanfattning
–

Universitetets ekonomiska utfall efter tertial 2 uppvisar ett underskott om -103 mnkr
att jämföras med ett underskott om -57 mnkr för samma period 2019.

–

Aktiviteten inom bidragsfinansierad forskning har minskat med 11 mnkr jämfört med
samma period 2019. Den minskade aktiviteten har inneburit lägre kostnader, men
också lägre intäkter.

–

Personalkostnaderna har ökat med 122 mnkr (5 procent) jämfört med motsvarande
period 2019. Till detta bidrar främst effekterna av lönerevisionen hösten 2019, övriga
löneökningar, ökade kostnader för pensioner samt en högre avsättning till
semesterlöneskulden än förra året vid samma tid. Antalet årsarbetare har ökat med 18.

–

Covid-19-pandemin har påverkat universitetets ekonomi. Framför allt har
reserelaterade kostnader minskat, liksom kostnader för konferenser,
personalutbildning och andra inköp. Vissa rekryteringar och tillsättningar har skjutits
på framtiden. Avsättningen till semesterlöneskulden har dock blivit högre än tidigare
år, då färre semesterdagar har tagits ut under året.

–

Enligt den prognos för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som lämnades till
regeringen i oktober kommer universitetet att överproducera med ca 27 mnkr.
Härutöver beräknas universitetet kunna nyttja intäkter om 35–40 mnkr av regeringens
särskilda satsningar på sommarkurser, bristyrkesutbildning, behörighetsgivande
utbildning och livslångt lärande.

–

Det ekonomiska utfallet för helåret 2020 prognostiseras bli ett underskott om ca
-200 mnkr. Det finns fortfarande stora osäkerheter kring helårseffekter av covid-19pandemin på universitetets ekonomi. Utfallet bedöms dock bli bättre än förra året
både med tanke på kostnadsminskningarna till följd av pandemin och till följd av att
arbetet med ekonomi i balans satts igång. Flertalet institutioner har lämnat försiktiga

Stockholms universitet

Besöksadress

Telefon:
E-post: @
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prognoser, då det finns oro framför allt för prestationsgraden inom utbildningarna och
för den vikande externa finansieringen under pandemin.
Prognosen kan jämföras med utfallet 2019, som blev ett underskott om -223 mnkr,
tidigare lagd budget som summerade till -330 mnkr för 2020 och den prognos som
lämnats i tertial 1-rapporten, där helårsutfallet uppskattades till mellan -200 och -250
mnkr. Resonemanget kring prognosen vidareutvecklas på sidan 8 i rapporten.
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Kommentarer till resultaträkning
Det ekonomiska utfallet per 31 augusti 2020 uppvisar ett underskott om -103 mnkr att
jämföras med ett underskott om -57 mnkr för samma period 2019. Både intäkter och
kostnader är högre per den 31 augusti 2020 jämfört med samma period 2019. Intäkterna ökade
med knappt 28 mnkr (0,8 procent medan kostnaderna ökade med drygt 74 mnkr (2,1 procent)
jämfört med samma period 2019.
Intäkter

Anslagsintäkter
Anslagsintäkterna har ökat med 63 mnkr till 2 353 mnkr (2 290). Ökningen av intäkterna av
anslag utöver pris- och löneomräkningen (PLO) består av den fortsatta utbyggnaden av
högskoleutbildning samt en ökning av basresursen för forskning.
Intäkter av uppdrag och övriga avgifter
Intäkter av uppdrag och övriga avgifter har minskat med 20 mnkr (8 procent) till 221 mnkr.
Uppdragsutbildningen minskar med -20 mnkr, vilket främst beror på avtal som inte är klara
och färre uppdrag. Uppdragsforskningen däremot har ökat med 15 mnkr, främst från
Skolverket.
Övriga avgifter har minskat med 15 mnkr där det främst är uthyrning av lokaler samt
konferenser och seminarier som uppvisar den största minskningen. Studieavgifter minskar
med 4,5 mnkr pga. återbetalning av studieavgifter till utländska studenter till följd av covid19-pandemin.
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Intäkter av bidrag
Bidragsintäkterna har minskat med 11 mnkr (1,2 procent) jämfört med samma period 2019,
detta beror på en lägre aktivitet i den bidragsfinansierade forskningsverksamheten. Det är
svårt att bedöma hur bidragsverksamheten kommer att utvecklas under resten av året.
Bidragsverksamheten har generellt sett ingen direkt påverkan på periodens ekonomiska utfall.
Den externa finansieringen, både avseende bidrag och uppdrag, är fortsatt lägre än förra året,
till stor del beroende på lägre aktivitet i de externmedelsfinansierade projekten, med stor
sannolikhet till följd av covid-19-pandemin. Detta innebär att vi istället har högre belastning
på den anslagsfinansierade verksamheten som har direkt påverkan på resultatet i form av
högre lönekostnader.
Kostnader

Personalkostnader
Totala personalkostnader (inklusive avsättning till semesterlöneskulden 1) har per sista augusti
2020 ökat med 122 mnkr till 2 582 mnkr. Det motsvarar en kostnadsökning med 5,0 procent.
Antalet årsarbetskrafter har ökat med 18 jämfört med samma tid 2019. Det är antalet lärare
och även forskarstuderande som har ökat, medan administrativ personal och
forskare/postdoktorer har minskat i antal. Variationen är dock relativt stor mellan fakulteterna,
1

Kostnaden för semester är högre under åtta månader med anledning av att intjänandet av semester är
större än uttaget av semester. På helårsbasis brukar intjänande och uttag var lika stort men pga. covid19 pandemin har färre semesterdagar tagits ut och därför är bedömningen att intjänandet kommer att
vara högre än uttaget 2020.
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delvis beroende på hur man arbetar med att nå en ekonomi i balans. Rapporteringen från
fakulteterna visar på att vissa rekryteringar och tillsättningar skjutits fram eller avbrutits, både
av ekonomiska skäl och på grund av covid-19- pandemin.
Befattningsgrupp

Hum

Jur

T/A-personal

-2,2

-0,4

Forskare och postdoktorer

-7,7

-0,5

Forskarstuderande

-7,9

-1,3

Sam
+0,3

Nat

Förv

S:a förändr

Förändr %

-8,3

-0,7 %

-3,2

-2,8

-6,0

+8,2

-

-6,0

-1,1 %

+9,4

+11,2

-

+11,4

+1,8 %

-2,7

+4,2

+17,8

+1,7

-

+20,8

+2,1 %

Summa förändring

-20,5

+2,0

+21,4

+17,7

-2,8

+17,7

+0,5 %

Förändring %

-3,3%

+2,0%

+2,4%

+1,5%

-0,6%

+0,5%

Lärare

Det som påverkat personalkostnadsutfallet är framför allt lönekostnadsökningar och en ökning
av pensionskostnader. Dessutom ökar avsättningen till semesterlöneskulden.
Kostnader avseende förmånsbestämd ålderspension ökar med 41 mnkr till 267 mkr jämfört
med efter andra tertialet 2019. Ökningen följer SPV:s prognos som förutspår att kostnaden för
förmånsbaserad pension kommer uppgå till 402 mnkr för 2020 (366 mnkr för 2019).
Kostnaden för semesterlöneskuldsförändring är 28 mnkr högre än samma tid förra året. Till
viss del är detta en effekt av att färre semesterdagar tagits ut på grund av covid-19-pandemin
och det förutspås att semesteruttaget fortsätter att vara lägre resten av året. Det är osäkert hur
mycket detta kommer att påverka helårsutfallet.
En annan effekt av covid-19-pandemin som syns inom personalkostnaderna är att generellt
inom organisationen minskar kostnader för personalens externa utbildningar. Även
kostnaderna för timanställd personal minskar.
I takt med att ökningen av den bidragsfinansierade verksamheten har saktat av, syns detta
också i fördelningen av personalkostnadsökning mellan externt finansierad och
anslagsfinansierad verksamhet.
Skillnad
personalkostnader

varav
anslag

varav
uppdrag

varav
bidrag

Humanistiska fakulteten

5 491

18 777

-7 018

-6 268

Juridiska fakulteten

4 931

4 882

-1 164

1 213

Samhällsvetenskapliga fakulteten

37 680

36 853

-3 033

3 860

Naturvetenskapliga fakulteten

44 439

25 979

817

17 644

Universitetsförvaltningen*)

17 089

17 928

-9 294

1 756

(tkr) (- innebär kostnadsminskning mellan åren)

*) För Universitetsförvaltningen finns också en post inom övrig finansiering, summeringen stämmer därför inte.
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Lokalkostnader
Lokalkostnaderna har ökat med 11 mnkr (2,2 procent) jämfört med samma period 2019 och
uppgår nu till 506 mnkr. Ökningen avser främst lokalhyror, medan övriga lokalkostnader (el,
värme, vatten etc.) är i nivå med förra året.
Förra årets helårsutfall för hyror summerade till 641 mnkr. 2020 tillkommer (utöver
delårseffekt av hyreskostnader för Albano hus 3) avtalsenlig indexuppräkning och
omförhandlingar av vissa kontrakt.
Sammanfattningsvis ser aktuell prognos ut att följa tidigare lämnade uppgifter relativt väl.
Kostnaderna kommer att fortsätta följas noga, då det är en stor kostnadspost för universitetet
och det finns höga kostnadsökningar som väntar, framför allt avseende Albano. Dock kommer
merparten av det underhåll och de renoveringar som varit planerade för 2020 att skjutas
framåt i tiden på grund av covid-19-pandemin och universitets ekonomiska situation.
Övriga kostnader
Driftskostnaderna har minskat med 57,4 mnkr (-12,2 procent) jämfört med samma period
2019. Det är en nettoeffekt av en minskning av resekostnaderna inom samtliga verksamheter
samt en ökning av konsultkostnader. De lägre reskostnaderna är en direkt effekt av pågående
pandemi. Det är viktigt att påpeka att den största delen av minskningen av driftskostnader är
av kortsiktig karaktär och en effekt av rådande pandemi, även om vissa effekter även kan ses
av arbetet med att nå ekonomi i balans. Några institutioner har exempelvis infört restriktioner
för anslagsfinansierade inköp och resor. När pandemisituationen förändras kommer
driftskostnadernas nivå att öka igen. Det är dock osäkert hur mycket, då denna period troligen
förändrat arbetssätt och beteenden även på längre sikt, samtidigt som det finns ett uppdämt
behov av att genomföra resor och konferenser, inte minst inom de externt finansierade
forskningsprojekten.
Kommentarer till vissa poster i balansräkningen
Balansomslutningen har minskat med 72 mnkr jämfört med samma period föregående år,
vilket innebär att universitetets tillgångar har minskat i omfattning med 72 mnkr.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar uppvisar en ökning mot föregående år om sammanlagt 80
mnkr kronor. Förbättringsutgifter på annans fastighet ökar med 4 mnkr och avser främst
ombyggnad av Tarfala forskningsstation.
Myndighetskapital
Årets kapitalförändring enligt resultaträkningen efter tertial 2 2020 uppgår till -103 mnkr. Vid
ingången av året hade Stockholms universitet ett positivt myndighetskapital om 882 mnkr,
vilket innebär ett ackumulerat myndighetskapital om 779 mnkr per sista augusti 2020.
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Under 2020 uppgår statskapitalet till 11 mnkr och avser konst från Statens konstråd medan
donationskapitalet uppgår till 90 mnkr och avser egen konst. Dessa delar av
myndighetskapitalet får inte disponeras av universitetet, vilket innebär att disponibelt
myndighetskapital per sista augusti 2020 uppgår till 678 mnkr
Investeringar/Lån i Riksgälden
Investeringar som inte finansieras av privata finansiärer ska finansieras med lån i Riksgälden,
och för detta har varje myndighet i sitt regleringsbrev en låneram att förhålla sig till. Lånen
amorteras i takt med att investeringarna skrivs av i redovisningen. Universitet har nu för 2020
en låneram på 650 mnkr efter att låneramen utökades under året med 50 mnkr, utifrån den
tidigare bedömningen som gjordes gällande investeringsbehoven.
Efter tertial 2 visar prognoserna att det är fler planerade investeringar i underhåll av lokaler
som skjuts på framtiden än vad som angavs i förra tertialrapporten, investeringsplanen för
lokalunderhåll etc. har nu minskat kraftigt. Anledningen till detta är både covid-19-pandemin
och det ekonomiska läget. Samtidigt finns det investeringar avseende bl.a. säkerhet i
Albanoprojektet (26 mnkr) som nu faller ut tidigare än planerat, detta angavs redan i förra
tertialrapporten.
Sammantaget innebär detta att universitetets lånebehov 2020 minskar med ca 50 mnkr jämfört
med plan. Den långsiktiga bedömningen är dock att lånebehovet kommer att öka kommande
år, främst i takt med att Albano färdigställs.
Produktion i förhållande till takbelopp
Stockholms universitet lämnade i oktober prognos till regeringen över beräknat utfall för
anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå för perioden 2020–2023. Prognosen
för 2020 pekar mot en överproduktion på nästan 27 mnkr. Det är en förbättring på knappt
50 mnkr jämfört med majprognosen. Förbättringen beror huvudsakligen på det kraftigt ökade
söktrycket – och antagningen – till höstterminen som covid19-pandemin inneburit. Eftersom
universitetet efter de senaste årens underproduktion har ett anslagssparande, ger årets
överproduktion ökade intäkter. Härutöver beräknas intäkter på mellan 35 och 40 mnkr för de
särskilda satsningar som riksdagen beslutat om med anledning av pandemin. Universitetet
beräknar kunna utnyttja minst 75 procent av tilldelade medel för behörighetsgivande
utbildning och större delarna av medlen för bristyrkesutbildningar och livslångt lärande.
Satsningen på sommarkurser beräknas, på grund av den korta framförhållningen, inte kunna
utnyttjas till mer än knappt hälften.
Nedan finns ett diagram som visar Stockholms universitets takbelopp 2015-2020 samt utfall
mot takbeloppet för åren 2015-2019. För 2020 görs en jämförelse mellan de tre prognoser som
lämnats under året; januari, maj och oktober, där den positiva utvecklingen visas.
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Ekonomisk prognos för Stockholms universitet 2020
Prognosen för universitetet visar på ett underskott om ca -200 mnkr. Jämförelse kan göras
med den översiktliga prognos som gjordes efter första tertialet, vilken visade på ett underskott
mellan -200 och -250 mnkr och helårsutfallet 2019 som uppgick till -223 mnkr. Prognosen
bygger på de utfallsprognoser som fakulteter och universitetsförvaltningen har lämnat in och
en central bedömning.
Det finns fortfarande många osäkerhetsfaktorer i de prognoser som lämnats, och därmed i den
sammanvägda prognosen för universitetet, inte minst vilken påverkan covid-19-pandemin
kommer att ha. Detta tillsammans med osäkerhet avseende bland annat antalet studenter och
prestationer, särskilt avseende de nya satsningar som riksdagen beslutade om i våras, gör att
många av prognoserna har gjorts utifrån ett worst-case-scenario. I arbetet för att nå ekonomi i
balans har signaler fångats upp att utfallet på flera av institutionerna troligen kommer att bli
bättre än lämnade prognoser. Faktorer som haft påverkan på i stort sett alla prognoser är
effekter av pandemin, prognostiserade prestationer mot takbeloppet samt omfattningen av
externt finansierad verksamhet.
De osäkerhetsfaktorer som finns i prognosen och som kan komma att påverka det ekonomiska
utfallet i både positiv och negativ riktning är bland annat:
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+
Lägre driftkostnader pga. covid-19-pandemin
(t.ex. resor, konferenser, kurser)
Lägre personalkostnadsökningar pga. uppskjutna
utlysningar och rekryteringar under pandemin

Lägre personalkostnadsökningar pga. strategiska
beslut att inte tillsätta vissa anställningar,
exempelvis doktorander, för att nå ekonomisk
balans
Ökat antal studenter pga. det
samhällsekonomiska läget
Ekonomiskt tillskott i vårpropositionen – men
hur mycket av dessa medel kan vi utnyttja?

Lokalkostnadsökningar inklusive ökade
avskrivningar på lokalinvesteringar
Lägre aktivitetsgrad inom uppdrags- och
bidragsfinansierad verksamhet, vilket kan ge
lägre bidragsintäkter och högre grad av
anslagsfinansiering av fasta kostnader,
exempelvis fast anställd personal och lokaler
Högre personalkostnader pga. lägre
sjukskrivningsgrad och färre uttagna
semesterdagar
Eventuell lägre prestationsgrad på grund av
övergång till online-undervisning
Lägre hyres- och konferensintäkter från externa
hyres-/konferensgäster pga. pandemin
Kostnadsökningar avseende IT och annan teknik
vid arbete och undervisning på distans

Det beslut om åtgärder för en ekonomi i balans till 2023 som rektor tog i april har delvis
börjat få viss effekt på prognosen, till viss del är detta synligt redan nu i utfallet, exempelvis
uppskjutna/inställda rekryteringar. I beslutet definieras begreppet ekonomi i balans med att
intäkter och kostnader balanserar och att det årliga utfallet varken är ett underskott eller
överskott. Utifrån beslutet tog områden/förvaltning fram åtgärder för att nå ekonomisk balans.
Dessa åtgärder presenterades för rektor i juni.
I diagrammet nedan finns jämförelser hur ekonomin utvecklats det senaste året. Där visas hur
helårsutfallet 2019 förhåller sig till både budget och de två prognoserna för 2020 (i
tertialrapport 1 och 2).
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Arbetet med ekonomi i balans
Arbetet med att nå en ekonomi i balans till 2023 har inletts enligt rektors beslut i april.
Områdena och förvaltningen har i samband med tertialrapporten rapporterat in de åtgärder
som planerats och inletts, vilka sammanfattas här. Kommentarer och analyser avseende
fakulteternas och förvaltningens ekonomiska resultat och prognoser redovisas i bilaga.
Inom det humanvetenskapliga området har den humanistiska fakulteten rekommenderat att
inte anta doktorander under en viss period. Detta har redan haft viss effekt på fakultetens
personalkostnader. Institutionerna ser också över sina lokaler, men det dröjer innan denna
kostnadsminskning syns i resultatet. Driftkostnaderna ses över och vissa institutioner har
infört restriktioner för inköp och resor. Det är covid-19-pandemin som haft störst påverkan på
driftkostnaderna, men även insatserna för att komma i balans påverkar kostnadsnivån.
Delar av fakultetsledningen och fakultetskansliet kommer under hösten/vintern att göra
uppföljande besök på institutionerna för att följa upp vilka åtgärder som görs och planeras.
Den samhällsvetenskapliga fakultetsledningen är i regelbunden och tät dialog med de
institutioner som uppvisat negativt kapital, för att följa upp planerna för att nå ekonomisk
balans.
Fakulteten har institutioner med stora överskott, främst inom lärarutbildningen, där
överskotten beror dels på en långvarigt ansträngd personalsituation och dels på att nya externa
uppdrag har tillfallit institutionerna med kort varsel. Fakultetsnämnden har som en
budgetprincip att årligen genomlysa ackumulerat kapital och att genomföra indragningar av
kapital inom utbildningen, vilket används till strategiska satsningar inom fakulteten.
Utökade takbelopp har tilldelats institutioner med utbildningar med särskilt högt söktryck.
Denna omfördelning av takbelopp inom fakulteten ska ses som en åtgärd för att uppnå en
bättre ekonomisk balans inom utbildningsverksamheten och en åtgärd för att säkerställa att
totalt takbelopp uppfylls.
Den juridiska fakulteten arbetar med ekonomi i balans genom att bland annat ta fram en
budgetkalkyl för 5-års-planering. På så sätt kommer de att kunna se hur förändringar påverkar
de kommande åren för att kunna fatta avgörande beslut i god tid. Institutionen arbetar också
med att utöka sina studieplatser då takbeloppet utökats.
Det naturvetenskapliga området har genomfört vissa åtgärder som har effekt redan på årets
resultat, en sådan är att avvakta med rekryteringar till en senare tidpunkt. Ett långsiktigt mål
för området är att ha ett överskott som motsvarar fem procent av omsättningen.
Områdesledningen genomförde under våren dialoger med samtliga områdets institutioner och
centra om ekonomifrågor och långsiktiga planer för utbildning, rekrytering och infrastruktur
för att nå en ekonomi i balans senast 2023. Under september och oktober sker uppföljning av
dessa möten. I vårens samtal framkom flera möjligheter till besparingar, som bland annat
handlar om lägre rekryteringstakt, effektivare lokalutnyttjande, ökad studentrekrytering samt
ökad finansiering av exempelvis personal, indirekta kostnader och lokaler på annat sätt än
med anslag.

11(11)

Inom universitetsförvaltningen kommer arbetet med ekonomi i balans att börja synas tydligt i
tilldelningen av anslagsram för 2021, där förvaltningen beräknas få en ca 19 mnkr lägre ram
än vad som tilldelats för innevarande år. Redan nu syns vissa effekter inom avdelningar som
börjat arbeta aktivt med ekonomi i balans och sett över och gjort förändringar i verksamheter
för att hålla nere kostnaderna.

Bilaga 1
Dnr SU FV-1.1.5-3329-20

Rektors kansli

Bilaga till tertialrapport 2 2020 till styrelsen:
Ekonomiskt resultat för fakulteter, universitetsförvaltning och centrala medel
Humanistiska fakulteten
Det ekonomiska utfallet efter tertial 2 2020 för Humanistiska fakulteten uppgick till -24 mnkr, att
jämföras med +17 mnkr för motsvarande period förra året. Utfallen per tertial för de båda åren
behöver dock justeras för att vara jämförbara. Detta beror bland annat på att både intäkts- och
kostnadsposter periodiserats och fakturerats på olika sätt de två åren. Underskottet är dock större i år
än förra året även efter justeringar.
Uppdragsintäkterna är lägre än förra året. Även bidragsverksamheten har en mindre omfattning,
delvis beroende på covid-19-pandemin. Detta gäller framför allt projekt från Riksbankens
jubileumsfond, exempelvis ett nytt forskningsprojekt för 25 mnkr som försenats.
På kostnadssidan är det driftkostnader som minskar markant, där påverkan syns tydligt av covid-19pandemin. Personalkostnaderna ökar marginellt jämfört med förra året, vilket i realiteten innebär en
minskning av antalet årsarbetskrafter. Fakulteten har minskat antalet årsarbetskrafter med 20, en
minskning som fördelas över alla kategorier av anställda. Detta är delvis effekter av arbetet med att nå
en ekonomi i balans, där fakultetens institutioner varit återhållsamma i att förlänga visstidspersonal
och även planerat om undervisningstiden för att minska behovet av timanställd personal.
Helårsprognosen för Humanistiska fakulteten visar ett underskott om -72 mnkr, vilket är i nivå med
förra årets helårsresultat. Prognosen visar ett underskott som är 44 mnkr lägre än budgeterade -116
mnkr och även 12 mnkr lägre än den prognos som lämnades i förra tertialrapporten. Det är effekter
både av de minskade kostnaderna under pandemin och av strategiska beslut i arbetet med ekonomi i
balans.
Avseende utbildningsproduktionen finns nu en överproduktion avseende helårsstudenter, samtidigt
som prestationsgraden sjunker något. Hur detta kommer att påverka helårsresultatet är fortfarande
svårt att säga.
I arbetet med ekonomi i balans har fakultetsledningen en rekommendation om att inte anta
doktorander under viss period. Personalkostnaderna har redan blivit lägre trots att de åtgärder som är
planerade kommer ske först de kommande åren. Institutionerna ser över sina lokaler, men det dröjer
innan denna kostnadsminskning syns i resultatet.
Institutionerna ser också över sina driftkostnader och vissa har infört restriktioner för inköp och resor.
I och med covid-19-pandemin har driftkostnader minskat, detta har haft den största påverkan, men
insatserna för att komma i balans påverkar också kostnadsnivån.
Delar av fakultetsledningen och fakultetskansliet kommer under hösten/vintern att göra uppföljande
besök på institutionerna för att följa upp vilka åtgärder som görs och/eller planeras.
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakulteten uppvisar ett överskott om 18 mnkr efter tertial 2 2020, vilket är 35
mnkr lägre än motsvarande tidpunkt 2019. Det finns dock flera avvikelser mellan åren avseende
periodicitet, främst lokalkostnader, vilket gör det svårt att jämföra. Den reella förändringen består till
stor del av ökade personalkostnader (+38 mnkr), främst till följd av nyanställd personal i början av
året, utöver de sedvanliga avtalsenliga lönerevideringar som påverkat resultatförändringen. Även
lokalkostnaderna är högre än förra året (även rensat för den förändrade periodiciteten).
Driftkostnaderna har däremot minskat väsentligt under pandemin. Uppdragsintäkterna har ökat något
medan bidragsintäkterna däremot har minskat, då flera projekt inte kunnat genomföra planerade
aktiviteter.
Driftkostnaderna är markant lägre än budget, och personalkostnaderna något lägre än budget, då flera
rekryteringar försenats och planerade utlysningar i viss mån flyttats fram till följd av pandemin och
den osäkerhet det inneburit för verksamheterna. Uppdrags- och framför allt bidragsintäkterna är lägre
än budgeterat, då flera projektaktiviteter fått ställas in då epidemin omöjliggjort resor. Detta gäller
både projekt finansierade av mindre finansiärer men även projekt finansierade av exempelvis FORTE
och SIDA.
Fakulteten prognostiserar ett överskott om 15 mnkr för helåret, att jämföra med det budgeterade
underskottet om -60 mnkr. Däremot har prognosen försämrats med 15 mnkr jämfört med tertial 1,
vilket beror på att aktiviteten inom bidragsverksamheten sjunkit och att dessa intäkter därmed
förväntas bli lägre än tidigare prognos. Det är nu främst lägre driftkostnader och lämnade medel som
förväntas ge ett överskott mot budget. Fakulteten förväntas dock kunna fylla regeringssatsningarna
inom sommarkurser och bristyrkesutbildningar med studieprestationer.
Fakulteten räknar inte med någon underproduktion inom utbildningen i år, då man redan uppnått 90
procent av totalt takbeloppsvärde innan prestationerna för höstens kurser registrerats. Fakulteten har
tilldelats stora uppdrag inom de extra satsningar som beslutades under våren, och institutionerna har
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gjort extra stora intag till höstens utbildningar med hänsyn till detta och den extra tillströmningen av
studenter.
Samhällsvetenskapliga fakulteten har en god ekonomi med ackumulerat myndighetskapital inom
såväl utbildning som forskning. Kapitalsituationen är dock ojämn mellan institutionerna inom
fakulteten, fakultetsledningen är i regelbunden och tät dialog med de institutioner som uppvisat
negativt kapital för att följa upp de planer som finns för att nå ekonomisk balans.
Fakulteten har institutioner med stora överskott, främst inom lärarutbildningen, där överskotten beror
delvis på en ansträngd långvarig personalsituation och att nya externa uppdrag har tillfallit
institutionerna med kort varsel. Fakultetsnämnden har som en budgetprincip att årligen genomlysa
ackumulerat kapital och att genomföra indragningar av kapital inom utbildningen, som används till
strategiska satsningar inom fakulteten.
Utökade takbelopp har tilldelats institutioner med utbildningar med särskilt högt söktryck.
Omfördelningarna av takbelopp på fakultetsnivå ska ses som en åtgärd för att uppnå en bättre
ekonomisk balans inom utbildningsverksamheten och en åtgärd för att säkerställa att totalt takbelopp
uppfylls.

Juridiska fakulteten
Juridiska fakulteten redovisar ett överskott på 4 mnkr efter tertial 2 2020. Korrigerat bland annat för
skillnader i periodiseringar, är detta resultat i nivå med samma period förra året. Fakulteten har fått
utökat takbelopp samt strategiska medel, vilket ger högre anslagsintäkter, samtidigt som
driftkostnaderna blivit lägre än budget.
Uppdragsintäkterna är lägre än förra året, framför allt finns färre utbildningsuppdrag från Polisen. Den
budgeterade ökningen av bidragsintäkter har inte realiserats, då planerad verksamhet har drabbats av
reserestriktioner och inställda eller uppskjutna konferenser på grund av covid-19-pandemin. Nya
projekt har heller inte hunnit komma igång. Driftkostnaderna har därmed minskat med 40 procent
jämfört med förra året och är också avsevärt lägre än budget.
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Personalkostnaderna följer budget. Institutionen har anställt fler lärare för att kunna minska behovet
av övertid och timanställningar. Den sammantagna ökningen jämfört med förra året är två
årsarbetskrafter.
Fakulteten har budgeterat ett ekonomiskt utfall om -11 mnkr för helåret 2020, medan prognosen visar
ett avsevärt bättre utfall, ett underskott om -3 mnkr. Anledningen till det förbättrade ekonomiska
resultatet är minskningen av driftkostnaderna och lokalkostnaderna under pandemin, samtidigt som
fakulteten får anslagsmedel för strategiska satsningar. Det finns dock en osäkerhet i prognosen då en
underprestation kan ske då det finns en osäkerhet i höstens prestationsgrad.
Institutionen arbetar med ekonomi i balans genom att bland annat ta fram en budgetkalkyl som kan
hjälpa dem att planera 5 år i taget. På så sätt kommer de att kunna se hur förändringar påverkar de
kommande åren för att kunna fatta avgörande beslut i god tid. Institutionen arbetar också med att
utöka sina studieplatser då takbeloppet utökats.

Naturvetenskapliga området
Det naturvetenskapliga området redovisar ett underskott efter tertial 2 2020 på -30 mnkr. Efter samma
period förra året redovisades ett överskott med 22 mnkr. Det finns dock flera avvikelser mellan åren
avseende periodicitet, till exempel avseende lokalkostnader. Trenden för N-området är fortfarande att
de externa medlen ökar, även om universitetet som helhet minskar sina externa medel. Denna ökning
innebär också ökade kostnader för personal och drift.
Personalkostnaderna har ökat jämfört med samma tid förra året, både inom anslags- och
bidragsfinansierad verksamhet. Ökningen beror dels på lönerevision och dels på att antalet
årsarbetskrafter ökat med 18.
Området har budgeterat ett ekonomiskt utfall om -74 mnkr för årets första åtta månader, medan
utfallet blev -30 mnkr. Personalkostnaderna ligger i linje med budget, den marginella avvikelsen beror
på rekrytering av forskningspersonal till externa projekt. Även utfallet för lokalkostnader ligger i linje
med budget. Pandemin har påverkat kostnaderna, framför allt driftkostnaderna, som ligger ca 100
mnkr lägre än budget per augusti, till största delen är det resekostnader som minskat.
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Fakulteten prognostiserar ett årsutfall som är 24 mnkr bättre än budget (-73 mnkr istället för
budgeterade -97 mnkr). Det som påverkar prognosen är lägre driftkostnader till följd av covid-19pandemin, samt åtgärder avseende ekonomi i balans (se nedan). Området beräknar också en
överproduktion mot tilldelat takbelopp.
Trenden för N-området har de senaste åren varit en markant minskning av myndighetskapitalet varje
år. Området arbetar nu med projektet ekonomi i balans. Kortsiktiga åtgärder som har effekt redan på
årets resultat är att avvakta med rekryteringar till en senare tidpunkt. Ett långsiktigt mål är att ha ett
överskott som motsvarar fem procent av omsättningen.
Områdesledningen genomförde under våren dialoger med samtliga områdets institutioner och centra
om ekonomifrågor och långsiktiga planer för utbildning, rekrytering och infrastruktur för att nå en
ekonomi i balans senast 2023. Under september och oktober sker nu uppföljning av dessa möten. I
vårens samtal framkom flera möjligheter till besparingar, som bland annat handlar om lägre
rekryteringstakt, effektivare lokalutnyttjande, ökad studentrekrytering samt ökad finansiering av
exempelvis personal, indirekta kostnader och lokaler på annat sätt än med anslag.

Universitetsförvaltningen
Vid tertial 2 2020 uppvisar universitetsförvaltningen (UF) ett underskott om -54 mnkr vilket är en
försämring jämfört med föregående års underskott. Skillnaden kan till största del hänföras till olika
periodiseringsavvikelser, vilket kommer att vara justerat till helåret. Resultatet påverkas dock av
uteblivna intäkter för konferenser och lokaler till följd av covid-19-pandemin samt uppbokade
omställningskostnader i samband med omorganisation av en avdelning vid halvårsskiftet. Fler
transformativa avtal har slutits för öppen data, vilket har en ekonomisk effekt på förvaltningen som då
betalar publiceringskostnaderna för universitetets forskare.
Effekter av covid-19-pandemin syns både som lägre driftkostnader, exempelvis resekostnader och
utbildningar, men även som lägre intäkter, framför allt från hyror/lokaler men också från försäljning i
SU-butiken och annan intäktsfinansierad service.
Den samlade prognosen för universitetsförvaltningen visar på ett helårsresultat om -33 mnkr, att
jämföra med budgeten för året som är -27 mnkr och 2019 års resultat på -41 mnkr. De flesta
avdelningar prognosticerar ett utfall enligt budget eller lite bättre. Det är främst ovan nämnda
kostnader som ger en försämring. Det finns också en viss förbättring där man redan börjat arbeta
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aktivt med ekonomi i balans och sett över och gjort förändringar i verksamheter för att hålla nere
kostnaderna.
Arbetet med ekonomi i balans inom förvaltningen kommer annars tydligt att börja synas i
tilldelningen av anslagsram för 2021, där universitetsförvaltningen beräknas få en ca 19 mnkr lägre
ram än vad som tilldelades för innevarande år.

Centrala medel
Inom kategorin Centrala enheter finns främst universitetets så kallade transaktions- och
fördelningsenheter 800 och 801. Det är enheter där stora belopp passerar och en stor mängd
transaktioner sker under året. Universitetets centrala enheter visar efter tertial 1 ett utfall om -10 mnkr,
vilket främst avser pensionskostnader som inte helt täckts av lönepåslaget (LKP).
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Yttrande över internrevisionsrapport gällande
fusk vid examination
Internrevisionens granskning
Internrevisionen (IR) har granskat om Stockholms universitet vidtar effektiva åtgärder för att
motverka, upptäcka och hantera misstänkta försök till fusk vid examination. Granskningen har
utgått från följande frågeställningar:
•
•
•
•

Vilka åtgärder har universitetet för att motverka, upptäcka och hantera misstänkta fall
av tentafusk?
Tillämpas åtgärderna?
Anmäls fall med grundad misstanke till rektor och Disciplinnämnden?
Varför fuskas det?

I rapporten framkommer att antalet anmälda ärenden har ökat år från år. Teknisk utveckling
underlättar och skapar nya möjligheter för fusk men samtidigt gör den tekniska utvecklingen
det också lättare att upptäcka fusk, t.ex. via verktyg som Urkund.
I rapporten konstateras också att Stockholms universitet har styrdokument vad gäller disciplinärenden och tentamensskrivningar och kortfattad information på sin webbplats om vad fusk
är och vilka följder det kan få. Det framgår att just information till studenter är den viktigaste
förebyggande åtgärden mot fusk medan textmatchningsverktyget Urkund är viktigt i arbetet
med att upptäcka fusk då plagiat utgör en mycket stor del av disciplinärendena.
Stockholms universitet är en stor organisation och vilka åtgärder som vidtas för att motverka,
upptäcka och hantera fusk varierar därför. Av de intervjuer som genomförts som en del av
granskningen framkommer att institutionerna vidtar ett antal olika åtgärder.
Internrevisionen har identifierat vissa utvecklingsområden och lämnar följande rekommendationer om åtgärder:

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress
www.su.se

Telefon: 08-16 44 76
E-post: Katharina.Soffronow@su.se
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•

•
•
•
•
•

Förtydliga och konkretisera informationen till studenten om vad plagiat och otillåtet
samarbete är, om vad som utgör otillåtna hjälpmedel samt om konsekvenserna av försök till fusk vid examination. Informationens kvalitet ska inte variera beroende på
vem som ger informationen.
Kombinera informationen till studenter med praktiska arbetspass om plagiat.
Hitta sätt att kontrollera om informationen har förståtts rätt, exempelvis genom
quizfrågor som studenten behöver besvara före examination.
Påminn institutionerna om vikten av att använda Urkund.
Påminn institutionerna om att varje grundad misstanke om fusk ska anmälas till rektor.
Genomför en sammantagen och systematisk analys av ärenden med långa handläggningstider för att identifiera effektiviseringsmöjligheter av processen. Uppmuntra
också till utbyte av erfarenheter mellan institutioner i syfte att kunna identifiera framgångsfaktorer för kortare handläggningstider.

Granskningsarbetet och dess rekommendationer framgår av rapporten Tentafusk – försök att
vilseleda vid prov.
Yttrande över rapporten
Rektors yttrande över rapporten, som avges i samråd med universitetsdirektören, följer nedan.
Rektor ser allvarligt på fusk vid examination. Stockholms universitet ska kunna garantera att
de studenter som examineras har nått målen för utbildning och inte tagit genvägar via fusk.
Stockholms universitet bedriver därför ett systematiskt arbete mot fusk och ledningen för återkommande diskussioner med representanter för verksamheten. Ett antal åtgärder har vidtagits
de senaste två åren, bland annat för att effektivisera handläggningen av ärenden. Förslag på
hur man kan arbeta för att förebygga uppkomsten av fusk har också tagits fram. Arbetet för att
motverka, upptäcka och hantera fusk kan dock stärkas ytterligare. Följande åtgärder planeras
därför.
•

Den övergripande informationen om fusk och dess konsekvenser som finns på Stockholms universitets webbplats kommer att ses över. Informationen ska vara lätt att hitta
och vara densamma oavsett vilken utbildning studenten går.
Av Regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå framgår
att det åligger institutionerna att i samband med kursstart informera studenterna om
övergripande regler gällande examination, till exempel hur man källhänvisar, vad som
utgör otillåtet samarbete och vilka hjälpmedel som får användas. Det åligger även
institutionerna att informera studenterna om konsekvenserna av fusk. Nya studenter
har dessutom tillgång till Studenthandboken som innehåller ett avsnitt om fusk och
plagiat. Som ett komplement finns information till studenterna om fusk på universitetets webbplats. Eftersom informationen finns både centralt och på ett flertal institutioners webbplatser kan det för studenten vara svårt att hitta rätt. En översyn kommer
därför att göras.
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•

Informationen riktad till lärare om hur misstänkt fusk ska hanteras kommer att ses
över.
Ett webbformulär som ska användas vid anmälan av fusk är under framtagande. Formuläret kommer att innehålla en hänvisning till Riktlinjer för disciplinärenden vid
Stockholms universitet där information om hur ärenden om misstänkt fusk ska hanteras och handläggas finns. Riktlinjerna kommer också att revideras.

•

Dialog med institutionerna om hur man kan arbeta för att motverka fusk kommer fortsatt att föras och en översyn kommer att göras av om stödet till institutionerna behöver stärkas ytterligare.
Det förebyggande arbetet bedrivs huvudsakligen på institutionerna i undervisningssituationen. Det är därför viktigt att den dialog som rektor och prorektor har med
fakulteter och institutioner, t.ex. i samband med studierektorsmöten, fortgår och att en
översyn görs om den ska kompletteras med annan typ av stöd.

•

En utbildning samt ett quiz för att kontrollera att studenterna förstått informationen
om vad fusk är och vilka konsekvenser det kan leda till kommer att tas fram.
En webbaserad utbildning som avslutas med ett quiz kan vara ett kompletterande
verktyg för institutionerna i arbetet med att motverka fusk vid examination.

•

En utredning kommer att genomföras om det ska vara obligatoriskt att använda
Urkund när det gäller skriftliga examina.
I nuläget uppmanas institutionerna att använda Urkund men det finns inte något universitetsövergripande beslut om att man ska använda verktyget. Det kan vara svårt att
definiera var gränsen går för vilka examinationer som ska gå via Urkund, därför behöver frågan granskas närmare. Samtidigt kommer information att tas fram om hur
examinationer ska skickas in till Urkund. Det förekommer i nuläget att institutioner
skickar in flera studenters examinationer i en enda fil, vilket försvårar möjligheterna
att upptäcka och utreda misstänkt fusk.

•

Behov av ytterligare regler när det gäller digital examination kommer att utredas.
Antalet ärenden om misstänkt fusk har ökat sedan universitetet gick över till onlineundervisning. Det finns råd och stöd till lärare vad gäller digitala examinationer på
Stockholms universitets webbplats – Centrum för universitetslärarutbildning – och
frågor rörande digitala examinationer är till del reglerade i Regler för utbildning och
examination på grundnivå och avancerad nivå. Viss ytterligare reglering kan dock
behövas.

•

En översyn av om Att motverka plagiering – En handbok för lärare vid Stockholms
universitet behöver revideras kommer att göras.
En handbok för lärare om hur man kan arbeta för att motverka plagiering togs fram
2010. Den reviderades senast 2011. En översyn kan därför behövas.

•

Institutionerna kommer att uppmanas att använda den centrala tentamenservicen.
Från och med höstterminen finns det central tentamensservice för salstentamen vid
Stockholms universitet. Det finns flera fördelar med att använda denna service, bland
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annat ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv. Tentamensservice kommer
att följa enhetliga rutiner vad beträffar information till tentanderna inför tentamen och
när det gäller hantering och rapportering av misstänkt fusk. Servicen är ytterligare ett
verktyg i det systematiska arbetet med att upptäcka och anmäla fusk.
Interrevisionen rekommenderar att ärenden med lång handläggningstid systematiskt analyseras i syfte att effektivisera handläggningen. Rättssekretariatet har under det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder för att effektivisera handläggningen, bland annat har de utvecklat
mallarna för utskick till studenter och lärare samt för protokoll – såväl innehålls- som
funktionsmässigt. De har även optimerat handläggningen inom avdelningen och en blankett
för anmälan av misstänkt fusk är under framtagande; innehållet är klart men
implementeringen har försenats på grund av hög arbetsbelastning inom organisationen.
Ytterligare åtgärder föreslås därför inte i nuläget, men effekterna av vidtagna åtgärder
kommer att följas upp.
En uppföljning av om åtgärder vidtagits i enlighet med rektors yttrande, kommer att genomföras i december 2021.

Astrid Söderbergh Widding
Katharina Soffronow

Avsändare
Stockholms universitets studentkår

Höstterminen 2020

Redovisning av användningen av Stockholms universitets
medel till Stockholms universitets studentkår
verksamhetsåret 2019/2020
Bakgrund
På beslut från universitetsstyrelsen för Stockholms universitet (SU) 2017-10-27 ingår
Stockholms universitets studentkårs (SUS) finansiering från SU som en del av SU:s
ordinarie budgetprocess. Stödet är avsett för samtliga inskrivna studenter och samtliga
belopp är inklusive overheadkostnader. Universitetet har i och med stödet till SUS sett
till de fördelar som kommer utav ett aktivt studentinflytande. Med anledning av stödet
ska SUS innan sista september varje år redovisa hur dessa medel brukats i förhållande
till den av kårfullmäktige antagna verksamhetsplanen.
I och med förändringen av finansieringsmodellen är inte de medel SUS tillhandahålls
av universitetet öronmärkta till specifika områden inom verksamheten. I budgeten
kårfullmäktige antagit för 2019/2020 fördelas kostnaderna som följande:

SUS Kostnader, kr
0 kr
-1000 000 kr

-1662 153 kr

-1673 822 kr-1700 165 kr

-2000 000 kr
-3000 000 kr

-3721 776 kr

-4000 000 kr
-5000 000 kr
-6000 000 kr
-7000 000 kr
-8000 000 kr
-9323 436 kr

-9000 000 kr
-10000 000 kr
Ledning & kårpolitik

Studentinflytande

Evenemang & medlemsaktiviter

Student Nobel Night Cup

Verksamhetsfunktioner

Stockholm University Student Union
Universitetsvägen 2A
114 18 Stockholm

Phone +46 (0)8 15 41 00

Org. nr. 802003-6425
www.sus.su.se

SUS intäkter, kr
12000 000 kr
10000 000 kr
9557 000 kr

8000 000 kr
6000 000 kr
4000 000 kr
2000 000 kr
0 kr

2828 000 kr
2430 000 kr

1443 300 kr
880 000 kr
255 000 kr
455 000 kr

Medlemsintäkter (per verksamhetsår)

Statsbidrag

Finansiering från Stockholms universitet

Idrottsbidrag SU/SSIF

Externa äskade medel

SNNC biljetter

Övriga intäkter

Tabellerna ovan redovisar SUS samtliga utgifter och intäkter, vilket innefattar intäkter
som medlemsavgifter, statsbidrag, externt äskade medel samt övriga intäkter.
Tabellerna redovisas ursprungligen i SUS definitiva rambudget för verksamhetsåret
2019/2020 och visar därmed inte på det precisa utfallet, då årsbokslut inte är
färdigställt vid tidpunkten för denna redovisning.
På utgifter ser vi kategorierna Ledning och kårpolitik, Evenemang och
medlemsaktiviteter, Studentinflytande, Verksamhetsfunktioner och SNNC.
Fördelningen kan te sig vara tungt viktad på verksamhetsfunktioner, varpå det är klokt
att uppmärksamma att kategorin innefattar samtliga driftkostnader och lönekostnader
för SUS tjänstepersoner. Med det i beaktning presenteras SUS huvudsakliga
verksamhetsområden nedan.
Sista året på verksamhetsplanen
2019/2020 var sista året på SUS verksamhetsplan 2017-2020 och var året då
studentviljan skulle bli verklighet.
Studentinflytande
Studentkårens huvudsakliga syfte är att bevaka och medverka i utvecklingen av
utbildningen och förutsättningarna för studier vid Stockholms universitet. Större delen
av detta arbete ryms inom verksamhetsområdet studentinflytande.
Utöver den regelrätta studiebevakningen har SUS genom tiderna identifierat olika
faktorers betydelser för studierna; detta har skett även under verksamhetsåret
2019/2020. Under verksamhetsåret 2019/2020 har ett stort arbete gjorts för att säkra
ett kvalitativt studentinflytande. Redan innan verksamhetsåret identifierades ett behov
av att stärka de studentrepresentanter som finns på alla nivåer av universitetet. En
önskan om en förflyttning från representation till reell påverkan uppdagades och var en
kärna i arbetet med en ny verksamhetsplan.
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Arbetet med studentinflytande under 2019/2020 innefattade SUS arbete med
studiebevakning, studentrepresentation, påverkan, utbildningspolitik och
ombudsverksamhet för studenter och doktorander. Studentinflytandet är SUS kärna
och reglerat i Högskolelagen kap. 4 § 9. SUS legitimitet som studentkår hänger
samman med förmågan att aktivt representera studenterna och att långsiktigt förbättra
studenternas situation och utbildningskvaliteten vid Stockholms universitet. Detta
förstärks även av det höga medlemsantalet.
Huvudansvarig för området var ansvarig för studentinflytande, som arbetsledde och
koordinerade de förtroendevaldas arbete inom området. Student- och
doktorandombuden arbetsleddes av SUS verksamhetschef.

Studiebevakning
SUS hade under verksamhetsåret fem arvoderade förtroendeuppdrag i
studiebevakarenheten:
•
•
•
•
•

Studiebevakare för naturvetenskapliga fakulteten (50 procent)
Studiebevakare för samhällsvetenskapliga fakulteten (100 procent)
Studiebevakare för humanistiska fakulteten (100 procent)
Studiebevakare för juridik-, ekonomi-, psykologi och socialt arbete (50 procent)
Studiebevakare för lärarutbildningarna (50 procent)

Kostnaderna för studiebevakningen har främst utgjorts av studiebevakarnas arvoden
samt i mindre utsträckning bidrag till student- och fakultetsråden och mindre
kostnader för enhetens projekt.
Studiebevakarnas arbete bestod i huvudsak av att stötta och samordna respektive
fakultetsråd och studentråden på institutionsnivå. De deltog även själva som
studentrepresentanter i universitetsorgan på fakultets- samt områdesnivå och centrala
organ. En annan del av uppdraget innefattar att utbilda student- och fakultetsråden i
deras påverkansarbete. Exempel på detta är ordförandemöten som infördes under
vårterminen för att stötta studentråden i deras arbete under Coronapandemin.
Studiebevakarna har arbetat mycket med att ta fram en handbok för
medlemsrekrytering för studentråden. Detta har varit ett behov som identifierats under
många år då studentråd ofta har svårt att vara stadigvarande och behöver stöd i att
kunna rekrytera till sina studentråd. Studentråden har även getts möjlighet att delta på
utbildningstillfällen med Volontärbyrån men även Studenthälsan vid Stockholms
universitet.
SUS insatser i fakultetsrådens verksamhet har primärt legat på fakultetsrådens
ledarskap och kunskap. Att stärka fakultetsrådens presidium är centralt då
fakultetsråden ofta har samma problematik. Vikten av att ha god balans mellan
doktorand- och studentperspektiv är exempelvis en fråga som fakultetsrådens
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presidium ofta behöver hantera. Fortsatt dialog mellan fakultetsråden har också förts
under 2019/2020 vilket är en nyckel för att ha ett samlat och starkt studentinflytande.
Det fanns i slutet av terminen 91 % registrerade studentråd i relation till potentiella
studentråd.

Jämlikhet och studiemiljö
SUS hade under verksamhetsåret två arvoderade förtroendeuppdrag i
påverkansenheten:
•
•

Samordnare för studiemiljö (100 procent)
Samordnare för lika villkor (100 procent)

Kostnaderna för arbetet med jämlikhet och studiemiljö har främst utgjorts av
samordnarnas arvoden samt i mindre utsträckning till nätverksträffar och mindre
kostnader för enhetens projekt.
Samordnarnas huvudsakliga uppgift var att samordna frågor kring jämlikhet och
studiemiljö samt utbilda studentrådens studiemiljö- och jämlikhetsombud på
institutionsnivå. De deltog även själva som studentrepresentanter i universitetsorgan i
universitetets förvaltning.
Varje termin har SUS erbjudit träffar för studentrådens studiemiljö- och
jämlikhetsombud. Teman som behandlats under verksamhetsåret 2019/2020 var
studerandeskyddsombudets roll, extern kommunikation, kontinuitet i en digital värld
och Studenthälsan.
SUS påverkansarbete har resulterat i att SU numera har ett åtagande i sin åtgärdsplan
för 2019/20 att verka för införande av en studentbarometer, vilket SUS drivit länge.
Under 2019/2020 har SUS arbetat tillsammans med SU för att ta fram en
studentbarometer samt varit delaktiga i den stora WHO-enkäten som både inleddes
och sjösattes under 2019/2020.
Frågan om studenters psykiska hälsa har även lyfts på nationellt plan via Sveriges
förenade studentkårer (SFS). SUS har tillsammans med andra kårer i Sverige länge
drivit frågan om studenters psykiska hälsa och Studenthälsans roll vid lärosätena.
Under verksamhetsåret 2019/2020 gick statsrådet Matilda Ernkrans ut och meddelade
att en granskning av lärosätenas hantering av studenthälsorna skulle göras vilket är en
stor vinst för studentrörelsen.
Det har även skett ett aktivt arbete för studenter med barnansvar och under året har
flera pass i hjärt- och lungräddning hållits för denna grupp.

Studentombuden
SUS studentombudsverksamhet utgjordes under 2019/2020 av två tjänstepersoner.
Studentombudens uppgift var att stötta enskilda studenter som har problem eller har
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hamnat i konflikt med universitetet. Kostnaderna inom enheten utgörs av
studentombudens löner, men även mindre kostnader för projekt.
Studentombudens arbete bestod bland annat av samtal med studenter, kontakter med
universitetet, att undersöka regelverk och lagstiftning kring utbildning och
studenträttigheter och att följa med studenter på olika möten, till exempel till
sammanträden i Disciplinnämnden. Studentombuden sammanställde även ett PM om
studenters rättssäkerhet. Den har gett SUS en bra översikt över de problem som
universitetets studenter behöver hjälp med från SUS. Genom att identifiera och
uppmärksamma strukturella problem kan Stockholms universitet förebygga att
liknande problem uppstår i framtiden.

Doktorandombudet
Studentkårens doktorandombudsverksamhet bestod av en anställd tjänsteperson som
arbetade heltid. Kostnaderna för doktorandombudet utgörs framför allt av lön, men
även mindre kostnader för bidrag till doktorandråden och kostnader för projekt.
Större delen av doktorandombudets arbete ägnades åt enskilda doktorandärenden,
med rådgivning under tystnadsplikt, men doktorandombudet agerade även vid behov
och efter önskemål som ombudsman åt enskilda doktorander. Doktorandombudet var
även sekreterare och kanslistöd för Centrala doktorandrådet (CDR). En annan del av
arbetet är att bevaka doktorandfrågor på nationell och internationell nivå samt att bistå
med information och utbildningar för doktorandråden.

Central representation
Arbetet med den centrala studentrepresentationen, det vill säga studentrepresentation
över fakultetsnivå, fördelades primärt inom studentkårens kårledning. Kårledningen
består av:
• Kårordförande (100 procent)
• Vice kårordförande (100 procent)
• Ansvarig studentinflytande (100 procent)
• Ansvarig evenemang och medlemsaktiviteter (100 procent)
• Ledningssekreterare (100 procent)
• Politisk sekreterare (100 procent)
Exempel på uppdrag är universitetsstyrelsen, områdesövergripande rådet,
rektorsföredragningen och disciplinnämnden.
Studenternas rätt till inflytande gäller lika oavsett i vilken del av universitetets
organisation frågor behandlas. SUS hade vid verksamhetsårets slut
studentrepresentanter i samtliga institutionsstyrelser vid de institutioner som bedriver
utbildning på grund- och avancerad nivå.
På förvaltningssidan har SUS fortsatt att flytta fram sina positioner i
studentinflytandearbetet. Genom studentmedverkan och påverkansarbete i exempelvis
IT-styrgruppen, områdesövergripande rådet samt genom dialog med SU:s IT-avdelning
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har Stockholms universitet slutligen aktiverat sig på allvar för att övergången från
Mondo till Athena ska ske skyndsamt och framgångsrikt. Under 2019/2020 har
införandet av Athena gått i rask takt och behovet av att kunna informera om
studentinflytande genom läroplattformen har visualiserats. I dagsläget ska alla
studentråd ha rätt att informera alla studenter vid institutionen om sin verksamhet och
enligt reglerna för studentinflytande ska SUS kunna informera om studentinflytande
via Athena. Detta genomförs dock ännu inte.
SUS har vidare inlett regelbunden kontakt med CeUL – Centrum för
universitetslärarutbildning – för att säkerställa utbildningskvaliteten.
Kontakten med SU:s fastighetsavdelning har förbättrats avsevärt under
verksamhetsåret. SUS deltar i många forum på fastighetsavdelningen men har även en
kontinuerlig dialog med bland annat fastighetsdirektören.
Evenemang och medlemsaktiviteter – Studiesocial verksamhet
Inom studentkårens organisation har denna verksamhet organiserats inom området
evenemang och medlemsaktiviteter. Huvudansvarig för området var ansvarig för
evenemang och medlemsaktiviteter, som arbetslett och koordinerat de
förtroendevaldas arbete inom området.
Flertalet förtroendevalda arvoderades inom området. Utöver huvudansvarig, som listas
under rubriken Central representation ovan så arvoderades under verksamhetsåret
2019/2020 följande uppdrag inom enheten:
•
•
•
•
•
•
•

Eventansvarig (100 procent)
Samordnare för kårföreningar (50 procent)
Övermarskalk (12,5 procent)
Projektledare för Luciabalen, under en del av höstterminen (50 procent)
Internationell samordnare (100 procent, fram till årsskiftet)
Internationell samordnare, två stycken under höstterminen och tre under
vårterminen (50 procent)
Projektledare för kårvalet, under en del av vårterminen (50 procent)

Eventansvarig anordnade utåtriktade aktiviteter med stort fokus på
medlemsrekrytering samt att skapa sociala kontaktytor för studenterna. Eventansvarig
ansvarade även för SUS deltagande vid många av universitetets arrangemang, såsom
Välkomstdagarna, Öppet hus, Alumnidagen och diverse arbetsmarknadsdagar.
Eventansvarig hade tillsammans med Ansvarig för evenemang och medlemsaktiviteter
arbetat med medlemsvård utöver rekryteringsinsatser. Insikter om medlemsvård har
lett till att SUS synts mycket på campus under verksamhetsåret, både i evenemang som
endast var riktade till medlemmar, såsom kårfrullen, men även i evenemang som varit
riktade till alla universitetets studenter, detta i form av bland annat koncepten
”tentapepp” och ”studiepepp”.
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Under välkomstveckorna genomfördes synliga insatser då SUS byggde upp och
bemannade SUS rosa välkomsttält vid tunnelbanan. Dessa tältdagar var viktiga inte
minst för att förenkla för studenter att registrera/omregistrera sig. SUS bjöd på varmt
kaffe och deltog i många bra samtal om medlemskap.
Då universitet stängde sina dörrar i mars var SUS tvungna att planera om vårens
aktiviteter och flytta över mycket verksamhet till digitala plattformar. SUS anordnade
digitala quiz, filmkvällar och andra digitala aktiviteter för studenterna.
SUS kårföreningsverksamhet riktar sig till alla studenter vid universitetet som visar ett
intresse av att organisera sig demokratiskt. Samordnaruppdraget fanns till för att stötta
studenterna i deras engagemang, möjliggöra en aktiv, intresserad och givande studietid
och på så sätt bidra till ett levande campus. I praktiken handlade SUS bidrag till
föreningslivet mycket om administrativt arbete. Att skapa möjligheter för SUS att stötta
även med utbildningar och andra insatser har uppdagats länge och varit till grund för
utvecklandet av nya modeller och processer. 2019/2020 behandlades ansökningar om
att bilda kårförening, ansökningar om ekonomiskt bidrag samt lokalbokningar primärt.
Givet nuvarande system för lokalbokningar var samordnaren en förutsättning för ett
fungerande föreningsliv vid Stockholms universitet. Utöver detta har samordnarrollen
utvecklats under året, till att mer aktivt skapa kontaktytor mellan olika
engagemangsformer samt arbetat med kompetensutveckling för föreningsaktiva vid
Stockholms universitet i form av föreläsningsserier.
SUS övermarskalk var ansvarig för den traditionsbärande verksamheten som omfattar
SUS medverkan vid universitetets akademiska högtider och Nobelfestligheterna.
Vanligtvis är övermarskalken även ansvarig för Valborg på Skansen men evenemanget
ställdes, på grund av Coronapandemin, in under 2020. För verksamhetsåret 2019/20,
liksom under föregående verksamhetsår, rekryterade SUS en projektledare för SUS
Luciabal på 50 procent under tre månader. Luciabalen besöktes av studenter, prorektor
och en nobelpristagare.

Verksamhet för internationella studenter
SUS har sedan flera år tillbaka en välfungerande verksamhet för internationella
studenter, i samarbete med universitetet och andra samarbetspartners. Under året har
SUS haft ett brett utbud av studiesociala aktiviteter och anmälningslistorna blev snabbt
fulltecknade. Det mest omfattande arbetet var mottagningen vid terminsstart,
Orientation Week, med omåttligt populära rundturer på campus, gratis busstur till
IKEA och en stor välkomstfest för att nämna några evenemang.
Under året har enheten arrangerat ett flertal aktiviteter i månaden, vilka genomgående
har varit välbesökta och uppskattade. Detta innefattar besök till riksdagen,
kajakpaddling och andra aktiviteter. Enheten drev även SUS Ambassadörsprogram,
vilket engagerar och för samman lokala och internationella studenter.
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Kårvalet 2020
I linje med målen om ett höjt engagemang i kårvalet påbörjades planeringen av SUS
åtaganden i kårvalet redan under HT19. Utgångspunkten var att arbeta fram en
struktur som kan återupprepas över tid och som i sin tur kan generera åtgärder för ett
höjt kårvalsdeltagande. En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner och
förtroendevalda från både studentinflytande- och medlemsaktivitetssidan bildades i
samband med att projektledaren för kårvalet rekryterades. Dessutom tillsattes en
referensgrupp för kårpartierna.
Mitt i planeringsprocessen för kårvalet 2020 stängde SU igen sina lokaler och SUS var
tvungna att planera om sina åtaganden för att höja valdeltagandet. Planerade fysiska
evenemang var tvungna att bli digitala och SUS tillsatte även ett callcenter som ringde
upp medlemmarna för att påminna dem om vikten av att rösta i kårvalet.
Det kan konstateras att kårvalsprojektet 2020 gett fina resultat och att SUS idag klarar
av att lägga om hela projektplanen till digitalt. SUS hade VT20 det högsta
valdeltagandet sedan 1988 med ett valdeltagande på 22,66 %.
Student Nobel Night Cap
Students’ Nobel Night Cap (SNNC) 2019 var SUS mest omfattande studentaktivitet och
den största delen av projektet handlade om att planera, organisera och budgetera samt
praktiskt planera för projektet. SNNC är fortsättningen på nobelfestligheterna och
leddes 2019 av två generaler (50 %). Ledstjärnan i arbetet var att ”ta Nobelpriset till
studenten” med en ekonomi i balans, vilket låg till grund för projektets operativa plan.
Projektet gick över verksamhetsåret 2018/2019 och 2019/2020.
Projektet engagerade cirka 350 ideella studenter varav åtta stycken ingick i den så
kallade SNNC-kommittén. SNNC lockade till sig cirka 1800 personer, bland annat
nobelpristagare, etablerade forskare och såklart: studenter.
#studietid
#studietid hade under 19/20 sitt första hela läsår. Under året genomfördes flera
granskningar, bland annat ”Det är nog bara femmor” som publicerads i december 2019.
Publiceringen av granskningen ”De är nog bara femmor”, plockades upp i en text av
Johannes Klenell, kulturredaktör på tidningen Arbetet. Detta ledde till stor spridning i
sociala medier och ökning i läsningar. Att en granskning av #studietid plockades upp
av riksmedia under verksamhetsåret är en stor framgång.
SUS påverkansfrågor
Under verksamhetsåret hade SUS fyra stycken påverkansfrågor som alla också blev
riktade kampanjer.

En studiemiljö för alla
SUS kampanj #obligatorisknärvaro pågick under mitten av november och
kampanjsidan finns att tillgå på SUS webplats: https://sus.su.se/obligatorisknarvaro.
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Kampanjen innehöll tre kortintervjuer där tre olika SU-studenter gav sina olika
perspektiv på tillvaron på campus och hur de upplever studiemiljön och
tillgängligheten på campus.

Ta studenters välmående på allvar
SUS kampanj ”Tillsammans gör vi skillnad” var en fortsättning på kampanjen som
genomfördes under vårterminen 2019. Kampanjen utgjordes precis som under
vårterminen av ett panelsamtal som ägde rum den 31 januari som behandlade psykisk
ohälsa men denna gång med en inriktning på hur diskriminering och sexuella
trakasserier påverkar den psykiska hälsan inom den akademiska världen. Panelen hade
representanter från student- och doktorandråd, Studenthälsan, Stockholms
universitets jämlikhetssamordnare samt Stockholms studentkårers
centralorganisations (SSCO) ordförande.
Ett hållbart universitet
Kampanjen ”Practice What You Teach” genomfördes under april. Kampanjsidan finns
att tillgå: http://practicewhatyouteach.se/. Kampanjens fokus låg inledningsvis på att
uppmana Stockholms universitet (SU) att ta större ansvar för sin klimatpåverkan.
Under planeringen av kampanjen stängdes SU:s lokaler och all undervisning flyttades
digitalt. Detta ledde till att fokuset att trycka på digitalisering och mindre flygande blev
mer irrelevant. Kampanjens fokus blev istället att upplysa SU:s studenter om SU:S
klimatpåverkan men också SUS arbete med att påverka universitetet i frågan.

Förbättra studenternas ekonomiska situation
Studenter är i en utsatt ekonomisk situation och en kampanj genomfördes mellan den
25 och 29 maj via livesändningar på Facebook. Kampanjen gick under namnet ”Jag

har inte råd med mitt liv” och varje dag vid lunchtid talade olika aktörer om
studenternas ekonomi. Det innebar att studenter talade om sin ekonomiska situation
dag ett, dag två talade SUS om vad SUS gör, dag tre presenterade SSCO sitt
påverkansarbete, dag 4 gjorde Sveriges förenade studentkårer (SFS) detsamma och
veckan avslutades med Portionen under tian.
Coronapandemin
Coronapandemin kom att påverka hela samhället och så även SUS verksamhet. En
viktig del under våren blev att säkerställa studenters rätt till inflytande och en hög
utbildningskvalitet.
SUS hade som mål under vårterminen att inte ställa in utan att ställa om. Detta ledde
till att vi snabbt var tvungna att planera om aktiviteter, kårval men också att skapa
förutsättningar för att fortsatt kunna bedriva studentinflytande. Det ställde också
fortsatt höga krav på vår verksamhet, både att inte kunna vara på campus i samma grad
som tidigare men också för att mycket av inflytandefokuset hamnar på universitets
hantering av Coronapandemin.
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Avslutande kommentar
De studerandes inflytande, medverkan och gemenskap under sin tid på universitetet
skapar en studietid i världsklass. Stockholms universitets studentkårs uppdrag är att
främja förutsättningarna för detta vid Stockholms universitet. Så lyder Stockholms
universitets studentkårs vision och vårt uppdrag. Visionen är vårt uppdrag och det vi
arbetar mot varje år, varje vecka och varje dag. Visionen har varit extra viktig under
verksamhetsåret 19/20 då studenters inflytande, medverkan och gemenskap verkligen
sattes på prov. Verksamhetsåret 19/20 kom att bli dikotomiernas år, allt från att stå i
Allhuset med 1800 andra gäster under SNNC till att campus stängdes i mars rymdes
men oavsett är studenternas situation alltid det som är SUS fokus.
Verksamhetsåret 19/20 blir nog inga andra verksamhetsår likt men vi tar med oss
mycket från året. Utmaningarna med att snabbt bli digitala blev snabbt möjligheter vi
kommer ha med oss även i fortsättningen. Vi är en stor studentkår med en bred
studentmålgrupp och de digitala möjligheterna att nå ut är enorma.
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