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1. INSTITUTIONENS MEDEL – EN INTRODUKTION 

 
Stockholms universitet (SU) tilldelas varje år anslag för utbildning och forskning i enlighet 
med riksdagens beslut om budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå 
(FUF).  
 
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) har följande medel till sitt förfogande under 
året. 

• Anslag för UGA och FUF som erhålls av Naturvetenskapliga fakulteten  
• Externa forskningsbidrag – bidrag från externa forskningsfinansiärer 
• Uppdragsmedel inom forskning 
• Övriga intäkter från studentavgifter, laboratorieanalyser etc.  

 
Fakulteten fakturerar kvartalsvis IGV för institutionens del av SU-gemensamma indirekta 
kostnader (overhead=OH)1 genom den så kallade täckningsfakturan. Täckningsfakturans 
storlek beror på fakultetens totala personalkostnader i förhållande till övriga fakulteters 
personalkostnader samt på institutionens personalkostnader och åtagande inom UGA.  

Nedan följer en redovisning av det ekonomiska utfallet vid institutionen per 181231, med 
jämförande siffror mot utfall 2017. Utfallet redovisas på total nivå (samtliga intäktsslag och 
kostnader för Anslag, Bidrag, Uppdrag och Övriga intäkter) samt nedbrutet på intäktsslaget 
Anslag. Varje tabell kompletteras med kommentarer om utfallet. Föregående års siffror 
redovisas inom parantes. Då Bolincentret är en del av IGV:s ekonomi ingår även 
institutionens delar av Bolincentrets intäkter och kostnader i institutionens bokslut2. Dock 
särredovisas Bolincentrets ekonomi för att öka överskådligheten över institutions ekonomi. 
Bolincentret benämns BC i tabellerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

1 SU-gemensamma indirekta kostnader avser kostnader för centralt administrativt stöd inom förvaltningen, 
kostnader för universitetsbiblioteket, områdesnämndens gemensamma kostnader samt naturvetenskapliga 
fakultetens gemensamma kostnader. 
2 Endast intäkter och kostnader som hänförs till IGV (anställda vid IGV) ingår i bokslutet för IGV. Bolincentret 
har totalt sett en betydligt större ekonomi då delar av Bolincentrets intäkter och kostnader redovisas vid andra 
institutioner som ingår i centret. 
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2. ÖVERGRIPANDE KOMMENTARER – BOKSLUT 
2018 

Anslag från fakulteten (UGA och FUF) är institutionens ”egna” medel som IGV 
använder för att finansiera utbildning, forskning, forskarutbildning samt administrativt 
stöd vid institutionen. Genom att göra besparingar i verksamheten eller genom att 
investera i personal och utrustning kan institutionen påverka förbrukningen av dessa 
medel och därmed även institutionens utfall i form av vinst eller förlust. Bidragsmedel 
och uppdragsmedel som tillfallit forskare vid institutionen ingår i institutionens 
ekonomi, men dessa medel är öronmärkta för viss verksamhet genom avtal och de ska 
på sikt generera ett nollresultat.  

Årets resultat och totalt kapital för institutionens anslagsmedel är centrala uppgifter i 
institutionens bokslut, då dessa poster talar om huruvida institutionen gått med vinst 
eller förlust samt om institutionen totalt sett har ett kapitalöverskott eller 
kapitalunderskott. Nedan redovisas institutionens resultat och kapital för 2018 och 
2017.  

Av siffrorna nedan framgår att årets resultat för 2018 inom Anslag är positivt och 
uppgår till 1 440 tkr. Det positiva resultatet minskar institutionens totala underskott 
med motsvarande belopp och ger ett totalt kapital på -10 724 tkr. Det positiva 
resultatet är dock - p.g.a. felaktig periodisering av lokalkostnader 2018 - övervärderat 
med cirka 1 200 tkr. Denna felaktiga periodisering kommer istället belasta 
institutionens resultat år 2019 med motsvarande ökning av lokalkostnader. En 
rättvisande bild, utan periodiseringsfel, hade givit ett resultat om cirka 200 tkr.  

 

Årets resultat/Totalt kapital (Anslag) År 2018   År 2017 
Årets resultat - Anslag (exkl BC)   1 440 Tkr   -3 742 Tkr 
Totalt kapital - Anslag (exkl BC)   -10 724 Tkr                -12 163 Tkr 
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3. BOKSLUT IGV – TOTALA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER (ANSLAG, UPPDRAG, BIDRAG, 
ÖVRIGA INTÄKTER 

Anslag, Uppdrag, Bidrag, Övriga intäkter 
Utfall 1701-
1712 Utfall 1801-1812 Not 

        
INTÄKTER       
 
Anslag (IGV) 55 593,0 58 980,1 1) 
Anslag (BC) 13 029,6 15 556,6   
Anslag (Tot) 68 622,6 74 536,7   
Uppdrag (IGV) 588,6 1 385,4 2) 
Uppdrag (BC) 0,0 0,0   
Uppdrag (Tot) 588,6 1 385,4   
Bidrag (IGV) 20 026,3 14 230,5 3) 
Bidrag (BC) 955,0 0,0   
Bidrag (Tot) 20 981,3 14 230,5   
Övriga intäkter (IGV) 2 591,3 2 394,9 4) 
Övriga intäkter (BC) 182,6 142,0   
Övriga intäkter (Tot) 2 773,9 2 536,9   
      
SUMMA INTÄKTER (IGV) 78 799,2 76 990,9   
SUMMA INTÄKTER (BC) 14 167,2 15 698,6   
SUMMA INTÄKTER (TOT) 92 966,4 92 689,5   

     
 
KOSTNADER     
 
Personalkostnader (IGV) -43 690,1 -42 434,3 5) 
Personalkostnader (BC) -3 107,0 -3 233,2   
Personalkostnader (Tot) -46 797,1 -45 667,5   
Förändr.semskuld inkl.lkp (IGV) 466,3 -85,8   
Förändr.semskuld inkl.lkp (BC) 135,1 -30,9   
Förändr.semskuld inkl.lkp (Tot) 601,4 -116,7   
Lokalkostnader (IGV) -11 684,4 -9 312,5 6) 
Lokalkostnader (BC) -11,5 -382,0   
Lokalkostnader (Tot) -11 695,9 -9 694,5   
Driftskostnader (IGV) -9 323,2 -11 534,5 7) 
Driftskostnader (BC) -1 927,9 -2 081,2   
Driftskostnader (Tot) -11 251,1 -13 615,7   
Overhead (IGV) -10 756,7 -9 956,0 8) 
Overhead (BC) -1 710,3 -1 811,0   
Overhead (Tot) -12 467,0 -11 767,0   
Avskrivningar (IGV) -4 077,9 -1 970,7 9) 
Avskrivningar (BC) -6,8 0,0   
Avskrivningar (Tot) -4 084,7 -1 970,7   
Lämnade medel (IGV) -3 841,8 -365,5 10) 
Lämnade medel (BC) -50,0 0,0   
Lämnade medel (Tot) -3 891,8 -365,5   
SUMMA KOSTNADER (IGV) -82 907,8 -75 659,3   
SUMMA KOSTNADER (BC) -6 678,4 -7 538,3   
SUMMA KOSTNADER (Tot) -89 586,2 -83 197,6   



6 

 

 
ÅRETS RESULTAT (IGV), a) -4 108,6 1 331,6 11) 
ÅRETS RESULTAT (BC), a) 7 488,8 8 160,3   
ÅRETS RESULTAT (TOT), a) 3 380,2 9 491,9   

      

ACK. RES. FR. TIDIGARE ÅR (IGV), b) -8 150,0 -12 261,5 12) 
ACK. RES. FR. TIDIGARE ÅR (BC), b) 2 860,6 10 352,4   
ACK. RES. FR. TIDIGARE ÅR (TOT), b) -5 289,5 -1 909,1   
      
TOTALT KAPITAL (IGV), a+b) -12 258,6 -10 929,9 13) 
TOTALT KAPITAL (BC), a+b) 10 349,3 18 512,7   
TOTALT KAPITAL (TOT), a+b) -1 909,2 7 582,8   
      
      
Återstående avskriv.kostn. (IGV) -4 750,5 -3 310,8   

 

 

3.1 KOMMENTARER TILL BOKSLUT – TOTALA INTÄKTER OCH 
KOSTNADER 

Nedan följer kommentarer till bokslut IGV – totala intäkter och kostnader. Figur 1 nedan utgör en 
illustration av institutionens totala intäkter inom de olika inkomstslagen (anslag, uppdrag, bidrag, 
övriga intäkter). Av institutionens totala intäkter motsvarar Anslag: 77%, Uppdrag: 2%, Bidrag: 18% 
och Övriga intäkter: 3%.  

 

 Figur 1. Utveckling intäkter 2016-2018 
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1) Anslag 

Intäkter av anslag från fakulteten uppgår totalt till 58 980 tkr (55 593 tkr) och utgörs av nedanstående 
poster. Anslaget har totalt ökat med cirka 3.4 mkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av följande orsaker.  

- Lägre återbetalning av UGA-anslag till SU 2018 jämfört med 2017 till följd av 
underproduktion inom fakulteten. År 2018 uppgår återbetalningen till -162 tkr. Motsvarande 
belopp uppgick 2017 till ca -1,4 mkr.  

- Ökat forskningsanslag bl.a. till följd av ökad prestationsdel (publikationer, lic/disputationer). 
- Ökning av särskilda medel genom beslut från fakulteten. Se not 3 nedan.  

 
• 23 083 tkr (21 731 tkr): Anslag grundutbildningen. (efter justering av fakultetens 

underprestation (-162 tkr). 
• 27 693 tkr (26 530 tkr): Anslag forskning 
• 4 423 tkr (3 459 tkr): Anslag forskning (särskilda beslut3) 
• 3 781 tkr (3 473 tkr): Anslag forskarutbildningen 

 

2) Uppdrag 

Intäkter av uppdrag uppgår till 1 385 tkr (589 tkr). Med uppdrag avses verksamhet som institutionen 
genomför för en uppdragsgivare som ställer särskilda krav på motprestation från enskild forskare. 
Uppdragsmedel faktureras uppdragsgivaren enligt avtal. Uppdragsintäkterna har ökat med cirka 800 
tkr jämfört med föregående år till följd av fler uppdrag inom forskning. Vid institutionen pågår 
projekt med Svenskt Kärnbränsle och EU som uppdragsgivare.  

3) Bidrag 

Bidrag uppgår till 14 231 tkr (20 026 tkr) och avser årets förbrukning av externa forskningsbidrag. 
Bidragsintäkterna har minskat med cirka 5,8 mkr jämfört med 2017. Förändringen förklaras i hög 
grad av ett EU-projekt, där IGV under 2017 hade bidragsintäkter som uppgick till cirka 3,7 mkr för 
detta projekt. Till följd av att IGV under 2018 inte längre varit medelförvaltare av detta projekt 
uteblev intäkterna för detta projekt 2018. Ej förbrukade bidragsmedel (som ligger balanserade i 
institutionens balansräkning) uppgår till 10 630 tkr (17 927 tkr).  

4) Övriga intäkter 
Övriga intäkter uppgår till 2 395 tkr (2 591 tkr) och avser i huvudsak intäkter från 
laboratorieverksamheten samt studentavgifter i samband med exkursioner. Övriga intäkter har 
minskat med cirka 200 tkr jämfört med föregående år. Förändringen bedöms oväsentlig och lämnas 
utan kommentar.  
 
5) Personalkostnader 
Personalkostnader uppgår till -42 434 tkr (-43 690 tkr) och avser lönekostnader, sociala avgifter och 
andra direkta lönerelaterade kostnader. Lönekostnaderna har minskat med cirka 1,3 Mkr jämfört med 
föregående år. Minskningen av personalkostnader förklaras huvudsakligen av minskade 

                                                      

3 Särskilda forskningsanslag från fakulteten som utgör ersättning för  bl.a. Sabbatical, lönemedel för 
administrativ chef, lönemedel från Östersjöcentrum för biträdande lektorat etc.  
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personalkostnader inom Bidrag  till följd av minskad förbrukning av bidragsintäkter jämfört med 
föregående år4. 
 
6) Lokalkostnader 
Lokalkostnaderna uppgår till -9 313 tkr (-11 684 tkr) och har minskat med cirka 2,3 mkr jämfört med 
föregående år. Med lokalkostnader avses hyreskostnader för undervisningslokaler och kontorslokaler. 
Minskningen av lokalkostnader förklaras av följande orsaker; felaktigt utebliven fakturering av hyra 
för andra halvåret 2018. Denna kostnad om cirka 1,2 mkr  bokförs istället på år 2019, vilket kommer 
resultera i ökade lokalkostnader 2019 (periodisering). Ytterligare förklaringar till de minskade 
lokalkostnaderna är att den förändrade beräkningsmodellen för hyra avseende lokalerna i U&Y-huset 
haft genomslag 20185 samt att Bolincentret fr.o.m. 2018 betalar hyra till IGV för sitt lokalutnyttjande. 
 
7. Driftkostnader 
Driftskostnaderna uppgår till -11 535 tkr (-9 323 tkr) och avser huvudsakligen kostnader för IT, 
telefoni, resor, logi, service, reparation och underhåll. Driftskostnaderna har ökat med cirka 2,2 mkr 
jämfört med 2017, varav  cirka 700 tkr  är hänförlig till ökade driftskostnader inom Bidrag.  
Resterande förändring förklaras i huvudsak av ökade kostnader för resor och logi inom Anslag.   
 
8. OH-kostnader/indirekta kostnader 
Overhead-kostnaden (OH) uppgår till -9 956 tkr (-10 756 tkr)6. OH-kostnaden för IGV har minskat 
med cirka 800 tkr jämfört med 2017,  vilket förklaras av lägre OH kostnader som fakturerats från 
fakulteten.  
Figur 2 nedan visar utvecklingen av OH-kostnader som fakturerats IGV (av fakulteten) under 
perioden 2013-2018. Kostnaderna avser kostnader inom den centrala förvaltningen samt kostnader 
inom Naturområdet. De redovisade OH-kostnaderna i figuren inkluderar även den del av kostnaden 
som bärs av BC. 
 
Figur 2. Utveckling OH-kostnader 
 

 

                                                      

4 Personalkostnader inom Anslag har ökat med cirka 500 tkr jämfört med 2017 och ökningen är hänförlig till 
personalkostnader för doktorander. Personalkostnader inom Bidrag har minskat med cirka 2,3 mkr jämfört med 
2017, till följd av minskad förbrukning av bidrag. Personalkostnader inom Uppdrag har ökat med cirka 400 tkr 
jämfört med 2017 till följd av ökad verksamhet inom Uppdragsforskning.  
5 Beräkningsmodell 2018: 50% utifrån utbildningsuppdraget och 50% utifrån nyttjandegrad.  
6 Totalt har  IGV fakturerats 11 767 tkr (12 467 tkr) för OH av fakulteten 2018, varav BC står för 1 970 tkr och 
IGV resterande 9 956 tkr.  

9 679

12 050 12 291 12 634 12 467 11 767

År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018

Utveckling OH-kostnader (Tkr) 
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9) Avskrivningar 

Kostnaderna för avskrivningar uppgår till -1 971 tkr (-4 077 tkr) och avser kostnader för 
värdeminskning på anläggningstillgångar vid IGV i form av maskiner och inventarier. 
Avskrivningskostnaderna har minskat med cirka 2,1 mkr jämfört med föregående år, vilket förklaras 
av att färre anläggningstillgångar varit föremål för avskrivning 2018. 
 
10) Lämnade medel 
Lämnade medel uppgår till -366 tkr (-3 842 tkr) och avser överförda bidragsmedel från IGV till 
Uppsala Universitet (ny medelförvaltare) och Lunds Universitet (samarbetsparter inom  
Forskarskolan).  
 
11) Årets resultat 
Årets resultat inkluderar resultaten för  inkomstslagen Anslag, Bidrag och Uppdrag och uppgår till        
1 332 tkr (-4 109 tkr). Årets resultat utgörs av nedanstående resultatposter. Årets resultat är 
övervärderat med cirka 1,2 mkr p.g.a. felaktigt utebliven fakturering av hyreskostnad. Denna 
hyreskostnad för 2018 kommer istället faktureras IGV år 2019, vilket kommer påverka 2019 års 
resultat negativt med motsvarande belopp.   
 

• 1 440 tkr (-3 742 tkr), Årets resultat Anslag  
• -319 tkr (-367 tkr), Årets resultat Uppdrag 
• 211 tkr (0 tkr), Årets resultat Bidrag 

12) Resultat från tidigare år 

Med resultat från tidigare år avses verksamhetens ackumulerade resultat som uppkommit före 2018. 
Resultat från tidigare år uppgår till -12 262 tkr (-8 150 tkr) och utgörs av nedanstående resultatposter. 

• - 12 164 tkr, Resultat från tidigare år Anslag 
•     113 tkr, Resultat från tidigare år Uppdrag 
•    -211 tkr, Resultat från tidigare år Bidrag 

 

13) Totalt kapital 

Totalt kapital uppgår till -10 930 tkr (-12 259 tkr) och utgörs av posterna Årets resultat samt Resultat 
från tidigare år. Nedan specificeras posterna som ingår i totalt kapital i detalj.   

• -10 724 tkr, Totalt kapital Anslag  
• -206 tkr, Totalt kapital Uppdrag 
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4. BOKSLUT – ANSLAG  

Utfall Anslag Utfall 1701 - 1712 Utfall 1801-1812 Not 
INTÄKTER       
Anslag (IGV) 55 593,0 58 980,1 1) 
Anslag (BC) 13 029,6 15 556,6   
Anslag (Tot) 68 622,6 74 536,7   
Övriga intäkter (IGV) 3 060,4 2 396,2 2) 
Övriga intäkter (BC) 221,9 142,0   
Övriga intäkter (Tot) 3 282,3 2 538,2   
Medfinansiering av bidrag (IGV) -1 785,5 -743,9   
Medfinansiering av bidrag (BC) 160,5 0,0   
Medfinansiering av bidrag (Tot) -1 625,0 -743,9   
Summa intäkter (IGV) 56 867,9 60 632,4 4) 
Summa intäkter (BC) 13 412,0 15 698,6   
Summa intäkter (Tot) 70 279,9 76 331,0   
      
KOSTNADER     
Personalkostnader (IGV) -34 730,3 -35 235,3 5) 
Personalkostnader (BC) -2 862,8 -3 227,0   
Personalkostnader (Tot) -37 593,1 -38 462,3   
Semesterlöneskuld (IGV) 310,1 -306,5   
Semesterlöneskuld (BC) 3,3 -30,9   
Semesterlöneskuld (Tot) 313,4 -337,4   
Lokalkostnader (IGV) -10 605,2 -8 173,8 6) 
Lokalkostnader (BC) -11,5 -382,0   
Lokalkostnader (Tot) -10 616,7 -8 555,8   
Driftskostnader (IGV) -6 712,4 -7 786,1 7) 
Driftskostnader (BC) -1 414,7 -2 081,0   
Driftskostnader (Tot) -8 127,1 -9 867,1   
Overhead (IGV) -5 221,8 -5 763,3 8) 
Overhead (BC) -1 583,3 -1 811,0   
Overhead (Tot) -6 805,1 -7 574,3   
Avskrivningar (IGV) -3 650,5 -1 927,2 9) 
Avskrivningar (BC) -1,8 0,0   
Avskrivningar (Tot) -3 652,3 -1 927,2   
Lämnade medel (IGV) 0,0 0,0 10) 
Lämnade medel (BC) -50,0 0,0   
Lämnade medel (Tot) -50,0 0,0   
Summa kostnader (IGV) -60 610,1 -59 192,2 11) 
Summa kostnader (BC) -5 920,8 -7 531,9   
Summa kostnader (Tot) -66 530,9 -66 724,1   
      
Årets resultat (IGV), a -3 742,2 1 440,1 12) 
Årets resultat (BC), a 7 491,2 8 166,7   
Årets resultat (Tot), a 3 749,0 9 606,8   
Resultat från tidigare år (IGV), 
b -8 421,1 -12 164,0 13) 
Resultat från tidigare år (BC), b 2 860,5 10 352,4   
Resultat från tidigare år (Tot), b -5 560,6 -1 811,6   
Totalt kapital (IGV), a+b -12 163,4 -10 723,9 14) 
Totalt kapital (BC), a+b 10 351,7 18 519,1   
Totalt kapital (Tot), a+b -1 811,6 7 795,2   
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4.1 KOMMENTARER – ANSLAG 

I detta avsnitt följer kommentarer till posterna i anslagsredovisningen. I det totala anslaget ingår 
anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, anslag för forskning samt studiestöd för 
forskarutbildningen. Tabellen nedan visar det totala anslaget vid IGV samt anslagets fördelning 
mellan utbildning, forskning och forskarutbildningen. I det totala anslaget ingår även särskilda 
anslagsmedel som specificeras i not sju nedan.   

Figur 3. Anslagsintäkter 2016-2018 

 

 

1) Anslag 

Intäkter av anslag från fakulteten uppgår totalt till 58 980 tkr (55 593 tkr) och utgörs av nedanstående 
poster.  

• 23 083 tkr (21 731 tkr): Anslag grundutbildningen. (efter justering av över/underprestation) 
• 27 693 tkr (26 530 tkr): Anslag forskning 
• 4 423 tkr (3 459 tkr): Anslag forskning (särskilda beslut7)  
• 3 781 tkr (3 473 tkr): Anslag forskarutbildningen 

 
Anslaget har ökat med cirka 3,4 mkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras 
huvudsakligen av nedanstående orsaker. 

• Lägre återbetalning av UGA-anslag till SU till följd av underproduktion inom fakulteten. År 
2018 uppgår återbetalningen till – 162 tkr. Motsvarande belopp uppgick 2017 till cirka  
- 1,4 mkr.  

• Ökat forskningsanslag, bl.a. till följd av ökad prestationsdel – som är en funktion av antalet 
publikationer, licentiatexamen/disputationer och beviljade externa bidragsmedel.  

                                                      

7 Särskilda forskningsanslag från fakulteten för; Delta facility, Sabbatical, lön administrativ chef.  
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• Ökning av särskilda medel genom beslut från fakulteten avseende bl.a. lönemedel för 
biträdande lektorat. 

 
2) Övriga intäkter 

Övriga intäkter för IGV uppgår till 2 396 tkr (3 060 tkr) och avser i allt väsentligt intäkter från 
laboratorieverksamheten samt studentavgifter i samband med exkursioner. Övriga intäkter har 
minskat med cirka 600 tkr jämfört med föregående år. Förändringen förklaras av att vi hade högre 
intäkter från laboratorieverksamheten år 2017. 
 

3)  Medfinansiering bidrag 
 

Medfinansiering av bidrag uppgår till -744 tkr (-1 786 tkr) och har minskat med cirka 1000 tkr 
jämfört med föregående år. Minskningen förklaras av att institutionen haft färre projekt som 
kräver medfinansiering jämfört med 2017.  I figur 4 nedan redovisas kostnader för 
medfinansiering under åren 2014-2018, exklusive Bolincentret. 
 

      Figur 4. Medfinansiering av externa bidrag 
 

 
 

 
4) Personalkostnader 

Personalkostnaderna uppgår till -35 235 tkr (-34 730 tkr) och inkluderar sociala avgifter och andra 
direkta lönerelaterade kostnader. Personalkostnaderna har ökat med cirka 500 tkr jämfört med 
föregående år. Förändringen bedöms som marginell och lämnas utan vidare kommentar.   

 
5) Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna vid IGV uppgår till -8 174 tkr (-10 605 tkr), vilket innebär en minskning med 
cirka 2,4 mkr jämfört med föregående år. Med lokalkostnader avses hyreskostnader för IGV för 
undervisningslokaler och kontorslokaler. Minskningen förklaras av följande orsaker;  
periodiseringsfel p.g.a. utebliven fakturering av hyra för andra halvåret 2018. Denna kostnad om 
cirka 1,2 mkr bokförs istället på år 2019. Ytterligare förklaringar till de minskade 
lokalkostnaderna är en förändring i beräkningsmodell som fått positivt genomslag 20188 samt att 
Bolincentret fr.o.m. 2018 betalar hyreskostnaden för sitt lokalutnyttjande. 

 

                                                      

8 Beräkningsmodell 2018: 50% utifrån utbildningsuppdraget och 50% utifrån nyttjandegrad.  
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6) Driftskostnader 
Kostnaderna för drift uppgår till -7 786 tkr (-6 712 tkr) och avser huvudsakligen kostnader för IT, 
resor, logi, service, reparation, underhåll och telefoni. Driftskostnaderna har ökat med cirka 1 
mkr, vilket i allt väsentligt förklaras av ökade kostnader för resor och logi inom såväl Utbildning 
som Forskning, jämfört med år 2017. 
 

7) OH-kostnader 
OH som belastar anslaget utgör ett netto-belopp som uppgår till -5 763 tkr (- 5 222 tkr) Se 
beräkning nedan. Denna OH utgör ersättning för förvaltningskostnader vid SU. IGV fakturerades 
år 2018 brutto -11 767 tkr9 (-12 467 tkr) för OH-kostnader. I resultatposten ryms följande 
delposter: 
 
 

-11 767 tkr, OH-fakturan från fakulteten 
+ 3 544 tkr, OH-intäkter från externt finansierade bidragsprojekt10 
+    649 tkr, OH-intäkter från Uppdrag 
+ 1 811 tkr, Bolincentrets del av OH-fakturan från fakulteten (Anslag)       

               -5 763 tkr 
 

8) Avskrivningar 
Kostnaderna för avskrivningar uppgår till -1 927 tkr (- 3 652 tkr) och avser kostnader för 
värdeminskning av anläggningstillgångar vid IGV i form av maskiner och inventarier. 
Avskrivningskostnaderna har minskat med cirka 1,7 mkr jämfört med 2017, vilket förklaras av att 
färre anläggningstillgångar varit föremål för avskrivning 2018.  
Figur 5 nedan visar utvecklingen av avskrivningskostnader vid IGV inbegripet alla inkomstslag.  
 
 

Figur 5. Avskrivningskostnader 2014-2018 
 

 
 

 
 
 

                                                      

9 Inklusive Bolincentrets del av fakturan. Fakturan baseras på personalkostnaderna vid institutionen.  
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9) Årets resultat 

Årets resultat uppgår till 1 440 tkr (-3 742 tkr) och utgörs av nedanstående poster. Årets resultat är 
övervärderat med cirka 1,2 mkr p.g.a. felaktigt utebliven fakturering av hyreskostnad. Denna 
hyreskostnad för 2018 kommer istället faktureras IGV år 2019, vilket kommer påverka 2019 års 
resultat negativt med motsvarande belopp.   
 

• -1 607 tkr (-6 271tkr), Årets resultat UGA 
• 1 078 tkr (1 340 tkr), Årets resultat Forskning 
• 1 969 tkr (1 189 tkr), Årets resultat Forskarutbildningen 

 
 

10) Resultat från tidigare år 
Resultat från tidigare år uppgår till -12 164 tkr (-8 421 tkr) och utgörs av ackumulerade resultat över 
åren. Resultatposten utgörs av nedanstående poster.  
 
 

•       25 tkr, Resultat från tidigare år UGA 
•    3 035 tkr, Resultat från tidigare år Forskning 
• -15 224 tkr, Resultat från tidigare år Forskarutbildningen 

 
Underskottet om cirka -15 mkr inom Forskarutbildningen har uppstått p.g.a. att lönekostnaderna under 
många år överskridit intäkterna. Genom bokföringstekniska åtgärder11 kommer underskottet 
successivt betas av under de kommande åren för att sedan hamna i balans (nollresultat/överskott).  
 
 
11) Totalt kapital 
I totalt kapital ingår årets resultat och resultat från tidigare år. Totalt kapital uppgår till -10 724 tkr     
(-12 163 tkr) och utgörs av nedanstående poster. 
Det negativa totala kapitalet är främst ett resultat av de neddragningar i utbildningsvolymen som 
skedde 2014, avseende orienteringskurser. Genom medvetna prioriteringar fokuserar institutionen på 
att i första hand nå överskott på årsbasis och i andra hand successivt beta av det ackumulerade 
underskottet. Önskvärt är att institutionen på sikt har ett positivt totalt kapital som möjliggör ökad 
flexibilitet för verksamheten.  
 

• -1 579 tkr, Totalt kapital UGA 
• 4 113 tkr, Totalt kapital Forskning 
• -13 258 tkr, Totalt kapital Forskarutbildningen 
 

 
 
 

 

 

 

                                                      

11 Där forskningsanslaget enligt praxis vid SU ska bära lönerelaterade OH-kostnader samt driftskostnader.  
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5.BUDGET 2019 

 
 

 Tkr Budget Utfall  Not 
  2019 1801 - 1812   
INTÄKTER       
        
Anslag  58 100 58 980 1) 
 
Uppdrag  1 200 1 385 2) 
 
Bidrag  12 000 14 231 3) 
 
Övriga intäkter  2 400 2 395 4) 
 
SUMMA INTÄKTER  73 700 76 991  
       
KOSTNADER      
       
Personalkostnader  -44 400 -42 434 5) 
 
Semesterlöneskuld  -100 -86   
 
Lokalkostnader  -10 200 -9 313 6) 
 
Driftskostnader -10 550 -11 535 7) 
 
Overhead  -9 750,0 -9 956 8) 
 
Avskrivningar -1 200 -1 971 9) 
 
Lämnade medel 0 -366  
 
SUMMA KOSTNADER 
 -76 200 -75 659   
       
 
ÅRETS RESULTAT (a) -2 500             1 332 10) 
RESULTAT FRÅN TIDIGARE ÅR (b) -10 930          -12 262  
TOTALT KAPITAL (a+b) -13 430          -10 930  
       
       
Återstående avskrivningskostnad (Tot):  -2 280 -3 311  
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5.1 KOMMENTARER - BUDGET FÖR ÅR 2019 

Nedan följer kommentarer till budget 2019 med utfall 2018 inom parantes.  
 
 
1) Anslag 
Anslag budgeteras 58 100 tkr (58 980 tkr) och utgörs av följande poster. Anslagsmedlen för UGA 
och FUF är budgeterade i fakultetens budget för 2019. 
 

• 23 729 tkr, anslag UGA 
• 27 126 tkr, anslag Forskning 
• 3 830 tkr, anslag Forskarutbildningen 
• 3 415 tkr, särskilda anslagsmedel (lön administrativ chef, biträdande lektorat finansierade 

av Östersjöcentrum)  
 

 
2) Uppdrag 
Uppdrag budgeteras till 1 200 tkr (1 385 tkr) och avser uppdragsintäkter  från Svenskt 
Kärnbränsle samt Naturhistoriska Riksmuseet.  
 

 
3) Bidrag 
Bidragsintäkter budgeteras till 12 000 tkr (14 231 tkr). De bidragsintäkter som budgeterats 2019 
är externa forskningsbidrag som forskare vid IGV avser förbruka under 2019. Utöver projekt som 
fortlöper sedan tidigare år har vissa projekt avslutats under 2018 och nya projektmedel har 
tillkommit för 2019, huvudsakligen beviljade av Vetenskapsrådet. En medfinansiering om cirka 1 
mkr har budgeterats från anslaget till bidraget för att täcka ofinansierad overhead inom externa 
bidragsprojekt Nettoeffekten av denna medfinansiering blir noll i denna budget, då denna budget 
inkluderar alla inkomstslag vid institutionen. Inom inkomstslaget Anslag innebär 
medfinansieringen att institutionens ”egna medel” i form av anslag minskar.   
 

 
4) Övriga intäkter  
Övriga intäkter budgeteras till 2 400 tkr (2 395 tkr). I posten ingår budgeterade studentavgifter för 
utbildning och exkursioner samt intäkter från analysuppdrag inom laboratorieverksamheten inom 
IGV. 
 
 
5) Personalkostnader 
Personalkostnader inklusive sociala avgifter budgeteras till -44 400 tkr (-42 434tkr), vilket är en 
ökning med cirka 2 mkr jämfört med utfallet 2018. Ökningen beror huvudsakligen på ökade 
lönekostnader för doktorander.   
 

 
6) Lokalkostnader 
Lokalkostnaderna budgeteras till -10 200 tkr (-9 313 tkr) och avser hyreskostnader för 
undervisningslokaler och kontorslokaler.  Den budgeterade ökningen förklaras av en periodisering 
där hyreskostnader om 1,2 mkr som tillhör år 2018 fakturerades sent och istället bokförs år 2019.  
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7) Driftskostnader 
Driftskostnader budgeteras till -10 550 tkr (-11 535 tkr) och avser huvudsakligen kostnader för 
resor, logi, datorer, telefoni samt inköp av labbartiklar. Den budgeterade minskningen av 
driftskostnader hänger samman med minskade budgeterade totala intäkter 2019 jämfört med 
2018. 
 
 
8) OH/Indirekta kostnader 
Indirekta kostnader budgeteras till -9 750 tkr (-9 956 tkr). Beloppet utgör ett nettobelopp efter 
budgeterad ersättning av OH-kostnader från Bolincentret. Bruttofakturan från fakulteten för 2019 
uppgår till -11 340 tkr.  
 
 
9) Avskrivningar 
Avskrivningar budgeteras till -1 200 tkr (-1 971 tkr). Avskrivningarna beräknas minska jämfört 
med 2018 till följd av att färre maskiner och inventarier är föremål för avskrivning 2019 jämfört 
med 2018.  

 
 
10) Årets resultat 
Årets resultat budgeteras till -2 500 tkr. Jämfört med 2018 väntas lönekostnaderna öka under 
2019, vilket huvudsakligen förklaras av att fler doktorandanställningar finansieras av IGV under 
året. Vidare påverkas årets budgeterade resultat av en förväntan om ökade hyreskostnader till 
följd av en felaktig periodisering av hyreskostnader för 2018, där en hyresfaktura (1,2 mkr) 
tillhörande 2018 istället bokförs 2019. Institutionen behöver även ha en beredskap för 
återbetalning till SU om fakulteten även 2019 som helhet underpresterar inom UGA-åtagandet. 
En sådan återbetalning kan sannolikt uppgå till 200-1000 tkr. Beloppet är inte budgeterat eftersom 
det råder en betydande osäkerhet kring det faktiska utfallet.  
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