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Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2022 

1 Inledning 

Universitetsstyrelsen har i beslut 2021-10-28 fördelat anslagsmedel för 2022 till områdes-
nämnderna. Styrelsen har vidare fastställt debiteringen av medel för gemensamma kostnader 
samt storleken på de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildningarna (VFU-avgiften) 
samt även fastställt enhetshyran för 2022. Styrelsens beslut är utformat i generella termer och 
kan inte ligga till grund för områdesnämndernas arbete. Det kompletteras därför med förelig-
gande rektorsbeslut, som är mer tekniskt till sin karaktär. 

2 Enhetshyra och kompensation 

Inför 2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet. Införandet skedde kostnadsneutralt 
vilket åstadkoms genom en omföring från naturvetenskapliga området till det humanveten-
skapliga området för att kompensera det humanvetenskapliga området för kostnadsökningar 
med det införda systemet. Inför varje nytt budgetår fastställer universitetsstyrelsen nivån på 
enhetshyran för det aktuella budgetåret.  

2022 flyttas kostnaderna för universitetets allmänna lokaler från de universitetsgemensamma 
kostnaderna till enhetshyran (SU FV-1965-21, 2021-09-23). Detta innebär minskade 
universitetsgemensamma kostnader och en lika stor ökning av enhetshyran. En 
kompensationsmodell införs mellan områdena för att uppnå kostnadsneutralitet vid denna 
principförändring, på samma sätt som vid införandet av enhetshyresmodellen 2017.  

Samtidigt har upplåtelseavtalen för institutioner och avdelningar inom universitetet korrigerats 
enligt de definitioner av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler samt 
allmänna lokaler) som beslutats under 2021 (SU FV-1965-21, 2021-05-20). Kringkostnaderna 
för de gemensamma lokalerna, exempelvis för lås och larm, har tidigare debiterats som tillägg 
till verksamheternas ordinarie kostnader för detta. Dessa kommer från 2022 istället att 
debiteras utifrån upplåten verksamhetsyta, det vill säga på samma sätt som enhetshyran. Detta 
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gäller dock inte lokalvård för de gemensamma lokalerna, som kommer att fortsätta debiteras 
som ett påslag på städkostnaden för verksamhetslokalerna. 

Universitetsstyrelsen har fastställt enhetshyran för 2022 till 5 887 kronor per kvadratmeter, 
LOA:Vb (4 328 kr 2021), inklusive kostnader för bevakning (89 kr) och kostnader för 
allmänna lokaler enligt beslutet om förändrad debiteringsmodell. Utöver detta kommer en 
kostnad om 62 kr per kvadratmeter verksamhetsyta att debiteras för kringkostnader för 
gemensamma lokaler.  

Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet i samband med införandet av 
enhetshyresmodellen är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och 
löneuppräkning. För 2022 blir omföringen 24 654 tkr (26 054 tkr 2020). Anledningen till den 
minskade kompensationen 2022 är lärarutbildningens omorganisation, då en institution förs 
över mellan områdena och därmed påverkar kompensationsbeloppet.  

Utöver detta införs nu en kompensation för kostnadsneutralitet avseende den förändrade 
debiteringsmodellen för kostnader avseende allmänna lokaler. Denna kompensation uppgår 
till 18 157 tkr. Nettot av de två kompensationsmodellerna blir 6 497 tkr. 

3 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna 

3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

De ekonomiska ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) fördelas 
enligt följande tabell. Beloppen anges i tkr.  

Tabell 1 

 
Kolumn 2: Interna takbelopp 
I takbeloppen för 2021 ingår de permanenta satsningarna på bristyrkesutbildningar, fler 
studenter på yrkeslärarutbildningen samt fler studenter på kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) som beslutats. Detta gäller även de tillfälliga satsningarna på 
behörighetsgivande utbildning (basår), livslångt lärande, fler studenter på avancerad nivå samt 
utbildning i hela landet som  fortsätter 2022. De förändringar som aviserats i 

Nämnd Interna 
takbelopp

Omföring 
kostnads-

neutralitet 
enhetshyra

Omföring 
kostnads-

neutralitet 
allmänna 

lokaler (ny)

Strategiska 
satsningar

Medel för 
kårverk-

samhet

Medel för 
särskilda 

åtaganden

Total ram 
2022

1 2 3a 3b 4 5 6 7

Områdesnämnden för 
humanvetenskap 1 694 294 11 489 -9 079 -30 948 -9 417 55 410 1 711 750

Områdesnämnden för 
naturvetenskap 275 650 -11 489 9 079 21 985 -1 017 1 482 295 690

Övriga mottagare 0 0 8 962 10 434 46 300 65 696

Totalt 1 969 944 0 0 0 0 103 192 2 073 136
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budgetpropositionen inför 2022 redovisas närmare i tabellen nedan, tillsammans med andra 
förändringar som påverkar takbeloppen: 

Tabell 2 

Kolumn C: Pris- och löneomräkning 
Universitetet erhåller inför 2022 en pris- och löneomräkning av anslaget för ökade hyror, pri-
ser och löner om 1,06 procent (1,72 procent 2021). 

Kolumn D: Omorganisation av lärarutbildningen: Takbelopp 
Lärarutbildningen inom Stockholms universitet omorganiseras inför 2022, då ansvaret för 
lärarutbildningen koncentreras till det humanvetenskapliga området, där en ny ämnesdidaktisk 
institution skapas istället för de tre nuvarande. Som en konsekvens av detta, omfördelas de 
medel som fram till och med 2021 tilldelats Institutionen för matematikämnets och natur-
vetenskapsämnenas didaktik (MND) inom det Naturvetenskapliga området till det Human-
vetenskapliga området. I kolumn D flyttas därför institutionens takbelopp om 55 000 tkr.  

Kolumnerna E-H avser förändringar i beloppen för de satsningar som fortsätter från 
2021  
De permanenta satsningarna på bristyrkesutbildningar, fler studenter på 
yrkeslärarutbildningen samt fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) 
fortsätter 2022. Detta gäller även de tillfälliga satsningarna på behörighetsgivande utbildning 
(basår), livslångt lärande, fler studenter på avancerad nivå samt utbildning i hela landet. 
Satsningarna ingår i områdenas takbelopp 2021. De justeringar av tilldelade belopp 2022 för 
vissa av dessa satsningar, som aviserats i budgetpropositionen, fördelas enligt samma 
principer som användes 2021.  

Detta innebär för Behörighetsgivande utbildning (kolumn E) att minskningen från 17 325 tkr 
2021 till 5 851 tkr 2022 reducerar tilldelningen till Områdesnämnden för naturvetenskap.  

För Livslångt lärande (kolumn F) förlängs satsningen, som skulle avslutats 2021, till 2024, 
och 23 310 tkr ligger kvar i områdenas ramar från 2021. Satsningen räknas 2022 upp med 90 
tkr, vilka fördelas mellan områdena i samma proportioner som takbeloppet. 

Den permanenta satsningen på fler studenter på yrkeslärarutbildningen (kolumn G) utökas 
från 3 445 tkr 2021 till 5 167 tkr 2022. Utökningen fördelas enligt tidigare principer till 
Områdesnämnden för humanvetenskap, där denna utbildning bedrivs. 

Nämnd Interna tak- 
belopp 2021

Pris- och 
löne-

omräkning

Om-
organisation 
av lärarutb: 

Takbelopp

Behörighets-
givande 

utbildning 
(basår)

Livslångt 
lärande

Fler 
studenter på 

yrkeslärar-
utbildningen

Fler 
studenter        

på KPU

Interna tak-
belopp 2022

A B C D E F G H I 

Områdesnämnden för 
humanvetenskap 1 617 947 17 570 55 000 0 77 1 722 1 978 1 694 294

Områdesnämnden för 
naturvetenskap 338 695 3 678 -55 000 -11 736 13 0 0 275 650

Övriga mottagare 0 0 0 0 0 0 0

Totalt 1 956 642 21 248 0 -11 736 90 1 722 1 978 1 969 944
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Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) (kolumn H) utökas ytterligare, från 
4 042 tkr 2021 till 6 020 tkr 2022. Medlen fördelades 2021 mellan områdesnämnderna i 
proportion till antagningen till KPU tidigare år, vilket innebar 75 procent till Områdes-
nämnden för humanvetenskap och 25 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap. Som 
en konsekvens av omorganisationen av lärarutbildningen (se kolumn D ovan) fördelas hela 
ökningen 2022 till Områdesnämnden för humanvetenskap.  

Kolumn I: Summa interna takbelopp 2022 
I kolumnen anges hur stort takbelopp områdesnämnderna sammanlagt erhåller inför 2022. 

Kolumnerna 3a-3b: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler 
En omföring om 2 410 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämn-
den för humanvetenskap. Detta är ett netto av kolumnerna 3a och 3b. Kolumn 3a avser den 
kompensation som görs med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran som infördes 
inför budgetåret 2017 (13 165 tkr), justerad för omorganisationen av lärarutbildningen, då 
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) flyttats till 
Områdesnämnden för humanvetenskap (1 676 tkr). Kolumn 3b avser den nya kompensation 
som införs 2022 vid överföringen av kostnaden för allmänna lokaler från universitets-
gemensamma kostnader till enhetshyran (9 079 tkr).  

Kolumn 4: Strategiska satsningar 
Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom proportionell minskning av 
medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. Det omvända gäl-
ler om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom utbildningen på 
grundnivå och avancerad nivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser 
inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Basen för beräkningen är de interna tak-
beloppen (kolumn 2). 

Varje beslutad omfördelning av resurser mellan nämnderna ligger kvar till ett kommande år 
och byggs då på med ytterligare förändringar av samma karaktär. En permanent förstärkning 
till en nämnd medför alltså en permanent omfördelning av resurser, tilldelning av medel under 
en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod och engångsmedel under ett bud-
getår. 

För budgetåren 2003–2021 har universitetsstyrelsen fattat beslut om tillskott av detta slag och 
en omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. För 2022 är följande sats-
ningar aktuella. 

Stockholms universitet har fått ett nytt mål för perioden 2021-2024 att fyra procent av all 
forskande och undervisande personal ska vara biträdande lektorer. Med anledning av 
detta uppmanas områdena att prioritera biträdande lektorer vid utlysning av 
läraranställningar. Denna uppmaning avser både utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå. 
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Rektors finansieringsbeslut under 2021 
Det belopp (8 062 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå under 2021 redovisas under övriga mottagare, kolumn 4 i tabell 1 
ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2021-10-28. 

Ny permanent satsning 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 600 tkr för att ge rätt förutsättningar 

inför den omorganisation av Institutet för Turkietstudier (SUITS) som planeras träda i 
kraft 2022. 270 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 330 tkr avser 
forskning och utbildning på forskarnivå. 

Nya tidsbegränsade satsningar 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 16 110 tkr för högskolepedagogisk 

verksamhet under 2022. 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 230 tkr för utbildning i användandet 

av salarna för interaktiv undervisning i Albano 2022. 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 750 tkr för utbildning vid införandet 

av den digitala examinationstjänsten Inspera 2022. 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 7 906 tkr för förstärkning och 

samordning av den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen för 
lärarutbildning under 2022. Som en konsekvens av omorganisationen av lärar-
utbildningen fördelas hela beloppet till Områdesnämnden för humanvetenskap. 

• Övriga mottagare erhåller 2 000 tkr för genomförandet av två ytterligare promotions- 
och installationshögtider under 2022, för att ersätta de högtider som ställts in 2020 
och 2021. (900 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 1 100 tkr avser 
forskning och utbildning på forskarnivå.) 

Tidsbegränsade satsningar, tidigare beslutade 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 695 tkr (tredje året av fem) för 

medfinansiering av europeiskt samarbete inom Turkietstudier. 313 tkr avser 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 382 tkr avser forskning och utbildning 
på forskarnivå). 

• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 10 000 tkr (fjärde året av fem) för 
Accelerator. (4 500 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå, 5 500 tkr 
avser forskning och utbildning på forskarnivå). 

En sammanställning av samtliga satsningar, inklusive de som avser forskning och utbildning 
på forskarnivå, finns i bilaga 1. I de fall tillskotten avser både utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå har dessa tagits upp i sin helhet i 
förteckningen ovan. Andelen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har 
schablonmässigt beräknats till 45 procent medan resterande 55 procent hänförs till forskning 
och utbildning på forskarnivå, om det inte finns anledning till annan fördelning. 
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De medel som disponeras av förvaltningsenheter fördelas med aktuellt års fördelningsnyckel.  

De belopp som anges i tabellen i bilaga 1 är bruttotillskotten medan de summor som anges i 
kolumn 4 i tabell 1 är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande 
medelsbehoven, enligt principen som beskrivits i inledningen till texten om kolumn 4. 

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet 
I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till Stockholms universitets studentkår 
(raden övriga mottagare) för vissa verksamheter. Skälet till att dessa överföringar redovisas i 
särskild kolumn är att basen för beräkningen inte, som i kolumn 4, utgörs av de interna tak-
beloppen utan av antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per område senaste hela verk-
samhetsår. 

I sitt beslut från 2021-10-28 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämnderna att 
avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas enligt följande: 

Områdesnämnden för humanvetenskap 2 407 tkr* 

Områdesnämnden för naturvetenskap 227 tkr 

* varav 308 tkr till Föreningen lärarstudenterna. 

Kolumn 6: Medel för särskilda åtaganden 
Universitetet tilldelas medel vid sidan av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå, s.k. särskilda åtaganden (anslag 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor). 
Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning i kolumn 6 enligt följande: 

• Tolk- och översättarinstitutet: 41 380 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap. 
Dessutom fördelas 1 000 tkr av dessa medel inom verksamhetsgrenen forskning och 
utbildning på forskarnivå (FUF), totalt 42 380 tkr. Denna post inom anslaget 2:65 har 
ökat med 19 721 tkr, vilket utöver pris- och löneomräkning avser en överföring från 
anslaget 2:64 för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning. Detta anslag var 
prestationsbaserat, besked om hur detta kommer att se ut 2022 meddelas senast i 
regleringsbrevet för 2022.  

• Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och 
svenskundervisning för invandrare: 9 160 tkr till Områdesnämnden för 
humanvetenskap. 

• Lärarutbildning i minoritetsspråk: 2 285 tkr till Områdesnämnden för humanvetenskap. 
• Nationellt resurscentrum i kemi: 1 482 tkr till Områdesnämnden för naturvetenskap. 
• Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 2 585 tkr till 

Områdesnämnden för humanvetenskap. 
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• Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inklusive 
teckenspråkstolkning: 44 144 tkr till Studentavdelningen. Detta är en ökning om 7 388 
tkr (inklusive pris- och löneomräkning). 

• Medel för studenthälsa: 2 156 tkr till Studentavdelningen. Dessa medel har flyttats 
över från anslag 2:64. 

• Idébanksmedel: 1 000 tkr för senare fördelning. 
 

Kolumn 7: Summa 
Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–6 och utgör de ekonomiska 
ramar områdesnämnderna kan räkna med 2022 förutsatt att värdet av helårsprestationer och 
helårsstudenter inom nämndområdet motsvarar de angivna interna takbeloppen i kolumn 2. 

VFU-anknuten verksamhet 
I och med omorganisationen av lärarutbildningen kommer från år 2022 alla kostnader för 
VFU-anknuten verksamhet (26 661 tkr) att uttaxeras från Områdesnämnden för 
humanvetenskap. Tidigare har kostnaderna uttaxerats från båda områdesnämnderna i 
proportion till antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområdet 
verksamhetsförlagd utbildning under de senaste tre åren. Vad beloppet avser framgår av 
tabellen nedan. 

 
Tabell 3 

Utöver detta görs 2022 en satsning på ett förbättrat administrativt verksamhetsstöd för 
lärarutbildningen. Medel avsätts för att upphandla och införa ett nytt systemstöd för 
administration av lärarutbildningen, för att säkra en hållbar och långsiktig planering av 
denna. Kostnaden 2022 beräknas uppgå till 880 tkr, varav 300 tkr avser en permanent 
ökning för att finansiera licenskostnader och 580 tkr en tillfällig satsning 2022 för 
implementeringen. Kostnaden för verksamhetsstödet samt implementeringen uttaxeras 
från områdesnämnden för humanvetenskap, och kostnaden föreslås fördelas ut på 
institutionerna enligt den nyckel som används för ersättning för de studenter på respektive 
institution som går lärarutbildningen.  

VFU-anknuten verksamhet Belopp, tkr

VFU-ersättning till kommuner 23 146

IT-nära förvaltning VFU-portalen 670

IT-nära förvaltning VFU-portföljen 750

VFU-koordinator för extern samverkan vid Studentavdelningen 943

Intern VFU-samordnare vid Områdeskansliet för humanvetenskap 367

Administratör för VFU-portföljen vid Studentavdelningen 785

Totalt 26 661
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3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 

Medel för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2022 fördelas enligt följande 
tabell. Beloppen anges i tkr. 

Tabell 4 

 
Kolumn 2a-2c: Ekonomisk ram budgetåret 2021 
Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2021 så som den 
beslutades i universitetsstyrelsens beslut. Beloppen i kolumn 2b utgörs av det permanenta 
tillskott som universitetet tilldelades i vårändringsbudgeten, och som rektor fördelade på 
styrelsens uppdrag. Beloppen i kolumn 2c utgörs av den ekonomiska ramen för 2021 
(kolumnerna 2a+2b), exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen 
med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamheten. 
Beloppet i kolumn 2c används sedan som utgångspunkt för beräkning av ramar för 2022. 

Kolumn 3: Omorganisation av lärarutbildningen: Basanslag 
Som en konsekvens av beslutet om omorganisation av lärarutbildningen flyttas MND:s 
basanslag för forskning 2021 (11 476 tkr) från Områdesnämnden för naturvetenskap till 
Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta ingår sedan i den pris- och löneomräkning som 
görs inför 2022 i kolumn 4.  

Kolumn 4: Förändringar enligt budgetpropositionen: PLO 
Universitetet erhåller inför 2022 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning och 
utbildning på forskarnivå med 1,06 procent (1,72 procent 2021). 

Förändringen i budgetpropositionen jämfört med 2021 består endast av denna pris- och 
löneomräkning, som uppgår till 18 852 tkr.  

Kolumn 5a-5b: Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler 
En omföring om 4 086 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämn-
den för humanvetenskap. Detta är ett netto av kolumnerna 5a och 5b, och avser den 
kompensation som görs med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran som infördes 
inför budgetåret 2017 (13 165 tkr) och den kompensation som görs vid överföringen av 
kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran 2022 
(9 079 tkr). 

Nämnd Ekonomisk 
ram budget-

året 2021 
enligt 

styrelse-
beslut

Kompl 
ramfördeln 

efter 
vårändrings-

budget 21

”Tillbaka-
spolad" 

ekonomisk 
ram budget-

året 2021

Omorg av 
lärarutb 

2022: 
Basanslag 

2021

Föränd-
ringar enl 

budget-
proposi-

tionen: PLO

Omföring 
kostnads-

neutralitet 
enhetshyra

Omföring 
kostnads-

neutralitet 
allmänna 

lokaler (ny)

Strategiska 
satsningar

Medel för 
kårverk-

samhet

Särskilda 
åtaganden

Total ram 
2022

1 2a 2b 2c 3 4 5a 5b 6 7 8 9

Områdesnämnden för 
humanvetenskap 802 350 15 887 818 275 11 476 8 886 13 165 -9 079 -17 003 -358 1 000 826 362

Områdesnämnden för 
naturvetenskap 909 350 18 288 941 984 -11 476 9 966 -13 165 9 079 237 -298 0 936 327

Övriga mottagare 14 376 2 000 0 0 16 767 656 1 000 18 423

Totalt 1 726 076 36 175 1 760 259 0 18 852 0 0 0 0 2 000 1 781 111
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Kolumn 6: Strategiska satsningar 
Här redovisas strategiska satsningar för forskning och utbildning på forskarnivå på samma vis 
som i kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Basen för beräk-
ningen är kolumn 2c–4. För 2022 är följande strategiska satsningar m.m. aktuella.  

Rektors finansieringsbeslut under 2021 
Det belopp (5 767 tkr) som avser rektors finansiering av satsningar på forskning och 
utbildning på forskarnivå under 2021 redovisas under övriga mottagare, kolumn 6 i tabell 4 
ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2021-10-28. 

Ny tidsbegränsad satsning 
• Övriga mottagare erhåller 600 tkr 2022 för utvärdering av fyra forskningsmiljöer 

medelst externa sakkunniga, som en komponent i universitetets nya 
kvalitetssäkringssystem för forskning. 

Tidsbegränsade satsningar, tidigare beslutade 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 875 tkr (tredje året av åtta) för 

Centrum för paleogenetik.   
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 1 000 tkr (tredje året av fyra) för 

tillfällig placering av professor vid SCORE. 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 870 tkr (tredje året av fem) för stöd till 

Genusakademin. 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 000 tkr (fjärde året av fem) för 

Centrum för paleogenetik 
• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 2 300 tkr (femte året av fem) för 

Relations, Work and Health across the life course – A Research Data infrastructure 
(REWHARD). 

• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 950 tkr (femte året av fem) för 
Sveriges Nationella Datatjänst (SND). 

• Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller 4 450 tkr (sjunde året av tio) för 
finansiering av forskningsinfrastrukturen SUBIC. 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr (andra året av två) för 
finansiering av ökat nyttjande av Swedish National Infrastructure for Computing 
(SNIC). 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 450 tkr (fjärde året av fem) för MAX 
IV. 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 800 tkr (fjärde året av fem) för Navarino 
Environmental observatory (NEO). 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 700 tkr (fjärde året av fem) för Nordiska 
Optiska Teleskopet (NOT). 
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• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 10 000 tkr (fjärde året av fyra) för Baltic 
Eye, Östersjöcentrum. 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 8 000 tkr (fjärde året av fyra) för 
Stockholm Resilienscentrum (SRC). 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 6 600 tkr (femte året av fem) för 
Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). 

• Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (sjätte året av tio) till inredning 
och utrustning av forskningsfartyget Electra af Askö. 

• Övriga mottagare erhåller 4 000 tkr (femte året av fem) för satsningen på 
sabbatsterminer.  

Som en konsekvens av omorganisationen av lärarutbildningen har 248 tkr för den permanenta 
satsningen på ämnesdidaktisk forskarskola flyttats från Områdesnämnden för naturvetenskap 
till Områdesnämnden för humanvetenskap inför 2022.  

De satsningar som avser båda verksamhetsgrenarna beskrivs under satsningarna för utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå. Beloppen är dock uppdelade i beräkningarna. Samtliga 
tillskott redovisas i bilaga 1.  

De belopp som anges i bilagan är bruttotillskotten medan de belopp som anges i kolumn 6 i 
tabell 4 är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande 
medelsbehoven, enligt principen som beskrivits i inledningen till texten om kolumn 4 i 
tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Kolumn 7: Medel för kårverksamhet 
I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till Stockholms universitets studentkår 
(raden övriga mottagare) för vissa verksamheter. Basen för omfördelningen är antal doktoran-
der per område senaste hela verksamhetsår. 

Kolumn 8: Särskilda åtaganden 
I denna kolumn fördelas den del av medlen för Särskilda åtaganden som avser verksamhet 
inom forskning och utbildning på forskarnivå. Detta avser 1 000 tkr av de totala medlen om 
42 380 tkr för Tolk- och Översättarinstitutet som fördelas till Områdesnämnden för 
humanvetenskap samt 1 000 tkr avseende Idébanksmedel för senare fördelning.  

Kolumn 9: Summa 
Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2c-8 och utgör områdesnämn-
dernas ekonomiska ramar inför 2022. 

I den ekonomiska ramen för Områdesnämnden för humanvetenskap ingår tidsbegränsat till-
skott från 2018. Det rör sig om 4 819 tkr i 2018 års pris- och löneläge för forskningsinfra-
strukturen Stockholms universitetsbibliotek åren 2018–2022. 
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Områdesnämnden för humanvetenskap anmodas av rektor på samma sätt som 2021 att avsätta 
minst 5 000 tkr av de medel för forskning och utbildning på forskarnivå som nämnden 
tilldelas, för infrastruktursatsningar inom Samhällsvetenskaplig fakultet. 

I den ekonomiska ramen för Områdesnämnden för naturvetenskap ingår tidsbegränsat tillskott 
från 2012. Det rör sig om 1 360 tkr i 2012 års pris- och löneläge för medfinansiering av strål-
rör vid MAX IV-laboratoriet i Lund åren 2012–2021. Detta beslut förlängs till att gälla även 
2022 för att finansiera slutavräkningen av universitetets åtagande. 

4  Gemensamma kostnader 

4.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna 

De universitetsgemensamma verksamheterna och dess kostnader samlas inom universitets-
förvaltningen. 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 

I nedanstående tabell redovisas förändringar i de gemensamma kostnaderna inför 2022. 
Beloppen anges i tkr. 

Tabell 5 

Kolumn 2: Ramar 2021 
Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2021. 

Kolumn 3: Pris- och löneomräkning 
Här redovisas pris- och löneomräkningen inför 2022 (1,06 procent). Endast permanenta medel 
ingår i uppräkningen. 

Kolumn 4: Förändringar inför 2022 
I tabell 6 redovisas förändringar inför 2022.  

Verksamhet Ramar 2021 Pris- och löne-
omräkning

Förändringar 
inför 2022

Summa

1 2 3 4 5

Förvaltning 435 309 4 585 17 401 457 295

Övriga gemensamma kostnader 147 011 586 -83 325 64 272

Stockholms universitetsbibliotek 189 728 1 969 -25 451 166 246

Totalt 772 048 7 139 -91 375 687 812
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Finansieringen av allmänna lokaler flyttas enligt rektorsbeslut (SU FV-1965-21, 2021-09-23) 
från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (se avsnitt 2 om Enhetshyra och 
kompensation). Detta innebär att de universitetsgemensamma kostnaderna minskar och att 
enhetshyran ökar med samma belopp.  

Upplåtelseavtalen för lokaler inom universitetet har också korrigerats enligt de definitioner av 
lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler samt allmänna lokaler) som 
beslutats under 2021 (SU FV-1965-21, 2021-05-20, se avsnitt 2 ovan). Detta innebär att 
universitetsbibliotekets kostnader för lokaler blir lägre, då en stor del av dess ytor, exempelvis 
studieplatser, definierats om från verksamhetsyta till allmän lokal. Universitetsbibliotekets 
ram korrigeras för denna kostnadsminskning.   

Avgifterna till Ladok, UHR och Bonus ökar mer än pris- och löneomräkningen, till följd av att 
antalet helårsstudenter vid universitetet ökat det senaste året. Avgiften till Ladok och UHR 
beräknas öka med 1 604 tkr och Bonusmedlen med 400 tkr. Även kostnaderna för fackliga 
förtroendevalda ökar, med 500 tkr utöver pris- och löneomräkning. Detta främst på grund av 
ökade lönekostnader till följd av ökad förhandlingsverksamhet. 

Förändringar av ram för universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader 
Ekonomisk ram 2021 (tkr) 772 048 

Pris- och löneomräkning 7 139 

IT-nära förvaltning, tillfälligt 2021, tas bort 2022 -10 995 

IT-nära förvaltning, tillfälligt 2022 17 000 

Tillfällig satsning som tar slut inför 2022: Digitalisering Erasmus -1 500 

Övriga tillfälliga satsningar: Förstärkning disciplinärenden och 
transformativa avtal för öppen tillgång till forskningsdata 

2 800 

Permanent satsning: Data stewards 1 020 

Ramjustering vid korrigering av definitioner i lokalupplåtelsen för 
Stockholms universitetsbibliotek 

-33 700 

Ramjustering förvaltningen inklusive Stockholms universitetsbibliotek 
vid ändrad princip för enhetshyra 

17 325 

Förändring av Övriga gemensamma kostnader avseende Allmänna 
lokaler, när dessa flyttas till enhetshyran 

-85 870 

Förändring av Övriga gemensamma kostnader: Ladok, UHR, Bonus 
och fackliga förtroendevalda 

2 545 

Ekonomisk ram 2022 (tkr) 687 812 

Varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader 521 567 

Varav Stockholms universitetsbibliotek 166 246 

Tabell 6 
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Kolumn 5: Summa 
Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2–4 och utgör de ekonomiska 
ramarna för de gemensamma verksamheterna 2022. 

Den slutliga totalsumman (687 812 tkr) kommer att debiteras områdesnämnderna i enlighet 
med avsnitt 4.2 nedan. 

4.2  Debitering av de gemensamma kostnaderna 

De gemensamma kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenar samt på områdesnämnderna 
enligt nedanstående tabell. Beloppen i sista kolumnen utgör de belopp med vilka nämnderna 
ska bidra till de gemensamma kostnaderna. Redovisningen grundar sig på tabeller i bilaga 3.  

Tabell 7 

 

  

Nämnd UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 324 070 159 033 483 103

Områdesnämnden för naturvetenskap 43 670 161 039 204 709

Totalt 367 741 320 071 687 812
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5  Rektors beslut 

Rektor beslutar 

att  fastställa interna takbelopp enligt kolumn 2 i tabell 1 ovan, 

att  fastställa ekonomiska ramar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt 
kolumn 7 i tabell 1 ovan, 

att områdesnämnd som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde 
som uppgår till nämndens interna takbelopp ska återbetala mellanskillnaden mellan redo-
visat värde och internt takbelopp efter 2022 års slut. Medlen ska användas för återbetal-
ning av takbelopp till regeringen. 

att  fastställa ekonomiska ramar för forskning och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 9 i 
tabell 4 ovan,  

att fastställa ny förteckning över övriga gemensamma kostnader enligt bilaga 2, 

att  områdesnämnderna prioriterar biträdande lektorer vid utlysning av läraranställningar, 

att  anmoda Områdesnämnden för humanvetenskap att avsätta minst 5 000 tkr av de medel 
för forskning och utbildning på forskarnivå som nämnden tilldelas, för 
infrastruktursatsningar inom Samhällsvetenskaplig fakultet, 

att  anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att även 2022 avsätta resurser 
för miljösamordnare samt 

att  anmoda områdesnämnderna och universitetsförvaltningen att beakta omföringarna av 
medel med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande och vid 
förändringen av debiteringsprincip för kostnader för allmänna lokaler, när ekonomiska 
ramar fastställs för 2022, 

att  kringkostnaderna för gemensamma lokaler, så som beskrivits i avsnitt 2, debiteras ut 
tillsammans med enhetshyran med ett belopp om 62 kronor per kvadratmeter 
verksamhetsyta 2022. 

 

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av 
universitetsdirektör Åsa Borin. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att 
yttra sig. Övrig närvarande har varit Ulf Nyman, Ledningssekretariatet (protokollförare). 
Föredragande i ärendet har varit Marie Eriksson. 
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Förteckning över särskilda tillskott 

 

Ändamål Nämnd Tillskott 
utbildning på 

grundnivå och 
avancerad nivå 

(tkr)

Tillskott 
forskning och 
utbildning på 

forskarnivå (tkr)

Från och med 2003

Hyreskostn Hist inst/Musikvet inst Hum 88

IT-universitetet Sam 630

Lokalkostn Företagsek inst Sam 280

Personalplanering Sam 131

Personalplanering Nat 105

Från och med 2004

Bergianska botaniska trädgården Nat 1 500

Från och med 2005

Teckentolkning Hum 2 940

Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Jur 53 97

Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Sam 525 975

Kombinationsutbildning Nat 772

Stockholm BioScience Nat 300

Manne Siegbahnlaboratoriet Nat 9 011

Från och med 2006

Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Jur 53 97

Komp enl rektors beslut 2004-09-16 Sam 525 975

Bortfallande avgift till VHS Nat -550

Manne Siegbahnlaboratoriet Nat 1 600

Från och med 2007

Teckentolkning Hum -2 940

Manne Siegbahnlaboratoriet Nat 2 479

Från och med 2008

Språkforskning Hum 5 000

Geovetenskapens hus Nat 450 550

Stockholm BioScience Nat 200

Nordita Nat 800

Stockholm Resilience Centre Övr 3 192
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Ändamål Nämnd Tillskott 
utbildning på 

grundnivå och 
avancerad nivå 

(tkr)

Tillskott 
forskning och 
utbildning på 

forskarnivå (tkr)

Från och med 2009

Utbildningsvetenskaplig forskning Hum 10 749

Utbildningsvetenskaplig forskning Sam 12 238

Kombinationsutbildning Nat -772

Utbildningsvetenskaplig forskning Nat 9 127

Från och med 2010

Tisus-testet Hum 1 000

Överföring av verksamhet Sam 2 286

Geovetenskapens hus Nat 752 920

Från och med 2011

Nordita Nat 500

Stockholm Resilience Centre Övr 3 027

Från och med 2012

Medieverkstan Hum 2 300

Från och med 2013

Stockholm Resilience Centre NAT 6 219

Institutet för solfysik NAT 3 000

Stockholm Resilience Centre Övr -6 219

Från och med 2014

Tisus-testet HJS 2 000

Konstintendentur HJS 450 550

Hyreskostnad Konstvet inst HJS 383 467

Stockholm Resilience Centre NAT 2 000

Från och med 2015

Kriminologipriset HJS 450

Institutet för Turkietstudier HJS 765 935

Stockholm Resilience Centre NAT 1 000
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Ändamål Nämnd Tillskott 
utbildning på 

grundnivå och 
avancerad nivå 

(tkr)

Tillskott 
forskning och 
utbildning på 

forskarnivå (tkr)

Från och med 2016

Konstintendentur HJS -450 -550

Remisshantering Juridiska inst HJS 1 000

Inst för de humanistiska och samhälls- HJS 2 500

vetenskapliga ämnenas didaktik

Småämnen enl IPFA HJS 5 925

Hyreskostnad Inst för neurokemi NAT 1 485 1 815

Hyresmedel enl IPFA NAT 30 814

Från och med 2017

Hyreskostnad SCORE H 680

Hyreskostnad Företagsekonomiska inst H 320 390

Hyreskostnad Psykologiska inst H 1 598 1 952

Hyreskostnad Stressforskningsinstitutet H 570

Hyreskostnad Barn- och ungdomsvet. inst H 149 181

Hyreskostnad Specialpedagogiska inst H 77 93

Hyreskostnad Inst för de humanistiska och H 662 808

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Hyreskostnad Inst för ekologi, miljö och botanik NAT 9 450

Hyreskostnad Inst för biologisk grundutbildning NAT 2 570

Hyreskostnad Östersjöcentrum NAT 920

Hyreskostnad Stockholm Resilience Centre NAT 270

Tarfala NAT 2 000

Nordita NAT -1 300

Nordita Övr 5 300

Från och med 2018

Språkundervisn. internat. medarbetare H 1 500

Från och med 2019

Ämnesdidaktisk forskarskola NAT 239

Djurskydd NAT 1 000

Från och med 2020

Språkundervisn. internat. medarbetare H 1 500

Veterinär NAT 2 000

Tarfala NAT 225 275

Från och med 2021

SUITS (permanent) H 450 550
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Ändamål Nämnd Tillskott 
utbildning på 

grundnivå och 
avancerad nivå 

(tkr)

Tillskott 
forskning och 
utbildning på 

forskarnivå (tkr)

Inför 2022

SUBIC (7/10) H 4 450

Accelerator (4/5) H 4 500 5 500

REWHARD (5/5) H 2 300

SND (5/5) H 950

Centrum för paleogenetik (4/5) H 2 000

Centrum för paleogenetik (3/8) H 1 875

Samordningsresurs lärarutb (1/1), omorg H 7 906

Genusakademien (3/5) H 870

SCORE (3/4) H 1 000

SUITS (3/5) H 313 382

SUITS (permanent) H 270 330

Centrum för universitetslärarutbildning (1/1) H 16 110

CeUL: Utbildning i nya salar Albano (1/1) H 230

CeUL: Utbildning Inspera (1/1) H 1 750

Ämnesdidaktisk forskarskola, omorg LU, från N H 248

NEO (4/5) NAT 800

MAX IV (4/5) NAT 3 450

Electra (6/10) NAT 1 600

Baltic Eye, Östersjöcentrum (4/4) NAT 10 000

SNIC (5/5) NAT 6 600

SNIC ökat användande (2/2) NAT 500

NOT (4/5) NAT 700

SRC (4/4) NAT 8 000

Ämnesdidaktisk forskarskola, omorg LU, till H NAT -248

Sabbatsterminer (5/5) Övr 4 000

Extra promoveringsfester 2022 (1/1) Övr 900 1 100

Externutvärdering av forskningsmiljöer (1/1) Övr 600

Rektors strategiska satsningar 2021 Övr 8 062 5 767

Anm: För tidsbegränsade förändringar anges år i perioden. Så avser t ex 2/3 andra året i en treårsperiod.
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Övriga gemensamma kostnader 
Övriga gemensamma kostnader 2021 PLO Förändring 2022         

Tkr

Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och UHR 24 582 261 1 604 26 447

Medel för BONUS 6 306 67 400 6 773

Medel för fackliga förtroendevalda 6 612 70 500 7 182

Medel för personalplanering 3 516 37 3 554

Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer 11 644 123 11 767

Medel för allmänna lokaler 85 870 -85 870 0

Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder 5 869 41 5 910

Medel för medarbetartolkning 2 612 28 2 640

Totalt 147 011 586 -83 325 64 271
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Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2022 

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2021 till totalt 687 812 tkr. 
Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna (UGA och FUF) och därefter på 
områdesnämnderna i enlighet med tabell 8–10 nedan. Dessa medel debiteras nämnderna. 

Fördelning på verksamhetsgrenar 
Kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas med 58 procent till 
UGA och 42 procent till FUF och kostnader för universitetsbiblioteket fördelas utifrån nycklar 
beslutade av rektor 2017-10-26. 

Fördelning på områdesnämnder 
Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas mellan 
områdesnämnderna på grundval av storleken på respektive nämnds personalkostnader (enligt 
kontoklass 4) per verksamhetsgren (tabell 8 och 9). 

Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (UGA) i tkr 

 
Tabell 8 
 

Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (FUF) i tkr 

Tabell 9 
 

 

 

Nämnd Personal-
kostnader  
UGA 2020

Andel (%) Förvaltning, 
övriga 

gemensamma 
kostnader UGA

Områdesnämnden för humanvetenskap 1 056 543 87,9 266 043

Områdesnämnden för naturvetenskap 144 818 12,1 36 466

Totalt 1 201 361 302 509

Nämnd Personal-
kostnader 
FUF 2020

Andel (%) Förvaltning, 
övriga 

gemensamma 
kostnader FUF

Områdesnämnden för humanvetenskap 1 011 444 47,6 104 228

Områdesnämnden för naturvetenskap 1 114 322 52,4 114 830

Totalt 2 125 766 219 058
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Tabell 10 

Allmänna funktioner Personal-
kostnader 
UGA 2020

Personal-
kostnader 
FUF 2020

UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 1 056 543 1 011 444 24 374 9 549 33 923

Områdesnämnden för naturvetenskap 144 818 1 114 322 3 341 10 520 13 861

Totalt 1 201 361 2 125 766 27 715 20 070 47 785

Fysiska innehav Hämtningar 
student 

2018-2020

Hämtningar 
forskare 

2018-2020

UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 244 391 96 814 22 584 8 946 31 530

Områdesnämnden för naturvetenskap 24 624 7 766 2 275 718 2 993

Totalt 269 015 104 580 24 859 9 664 34 523

Elektroniska innehav Förvärvs-
kostnader 
2018-2020

UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 83 546 33 644 33 644

Områdesnämnden för naturvetenskap 79 550 32 035 32 035

Totalt 163 096 65 679 65 679

Datalagring Personal-
kostnader 
FUF 2020

UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 1 011 444 2 665 2 665

Områdesnämnden för naturvetenskap 1 114 322 2 936 2 936

Totalt 2 125 766 5 600 5 600

Studieplatser och studenttjänster Antal 
helårs-

studenter 

UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 72 309 11 071 11 071

Områdesnämnden för naturvetenskap 10 372 1 588 1 588

Totalt 82 681 12 659 12 659

Totalt UGA FUF Totalt

Områdesnämnden för humanvetenskap 58 029 54 804 112 833

Områdesnämnden för naturvetenskap 7 204 46 209 53 413

Summa 65 233 101 013 166 246
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