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Fördelning för 2020 av i budget innehållet takbelopp 
vid Samhällsvetenskaplig fakulteten

Bakgrund 

Områdesnämnderna fick 2019 i uppdrag av rektor att redovisa vidtagna åtgärder för att säkerställa 
uppfyllande av det takbelopp som fördelats Humanvetenskapliga området. En åtgärd blev då att 
se över fördelningen av takbelopp till fakultetsnämnderna och en annan åtgärd blev att avsätta 
medel på områdesnivå för att premiera överprestationer inom områdets institutioner. I 
områdesnämndens budget avsattes 5 miljoner kronor för överprestationsersättning och 10 
miljoner i takbelopp fördelades från Humanistisk fakultetsnämnd till Juridisk fakultet (3 miljoner 
kronor) och Samhällsvetenskaplig fakultet (5 miljoner kronor). 

I resursfördelningen 2020 inom Samhällsvetenskaplig fakultet fördelades dock inte hela 
fakultetsnämndens tilldelade takbelopp vidare till institutionerna.  5,5 miljoner kronor innehölls 
på fakultetsnivå i syfte att fördelas senare under budgetåret när söktrycket inför höstens 
utbildningar blivit tydligare. Under våren har fakulteten också blivit tilldelad extra takbelopp för 
sommarkurser 2020, dessa medel fördelas till institutioner med utbildningar inom sommartermin 
2020. 

Vid Samhällsvetenskaplig fakultet har följande kriterier utgjort grund för fördelning av det 
återstående innehållna takbeloppet; möjligheterna till utökning av antalet studieplatser under 
hösten 2020 och värdet av dessa studieplatser, söktryck och institutionernas inlämnade prognoser 
för takbeloppet 2020 samt institutionernas inlämnade äskanden av takbelopp inför 
resursfördelningen 2020 i relation till redan tilldelat belopp. Hänsyn har också tagits till 
institutionernas prestationer av HÅS och HÅP 2019 i jämförelse till HÅS& HÅP-prognoser som 
inlämnats för samma år.  

Sammantaget dessa uppgifter föreslås att innehållna medel för utbildningar 2020 vid 
Samhällsvetenskaplig fakultetsnämnden fördelas till fem institutioner enligt nedan. Tilldelningen 
ska ses som en tillfällig extra tilldelning av takbelopp 2020 och inte som en permanent utökning 
av institutionernas reguljära takbelopp. 
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Förslag till beslut 

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om följande fördelning av innehållna medel 
inom Samhällsvetenskaplig fakultetens budget 2020: 

Företagsekonomiska institutionen 1 000 000 kr 
Institutionen för socialt arbete 1 000 000 kr 
Nationalekonomiska institutionen 1 000 000 kr 
Psykologiska institutionen  2 000 000 kr 
Statistiska institutionen    500 000 kr 
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