
  1(3) 

 

 

 

Budgetprinciper för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2020  

Extra hyresmedel 
I och med att enhetshyror införs från och med 2017 upphäver Samhällsvetenskapliga 
fakulteten den interna budgetprincipen (FN 2004-10-14) om extra lokalmedel till vissa 
institutioner. Medel för kostnadsneutralitetskompensation från naturvetenskapliga 
området och fakultetens tidigare avsatta belopp för hyressubvention används för att 
kompensera för hyresförändringen för fakultetens institutioner och institut (FN 2016-
11-16). Från och med 2017 ska hyresbidrag tilldelas institutioner och institut enligt 
Universitetsstyrelsens beslut 2016-10-28. Dessa medel fördelas vidare till institutioner 
och institut så länge nuvarande lokalplacering består. Hyresbidraget beviljas årligen 
för SCORE (680 tkr), Företagsekonomiska institutionen (710 tkr), Psykologiska 
institutionen (3 550 tkr), Specialpedagogiska institutionen (170 tkr), Barn- och 
ungdomsvetenskapliga institutionen (330 tkr) och Stressforskningsinstitutet (570 tkr).  

Särskilda medel 
Institutioner kan erhålla särskilda medel som kompensation för kostnader som upp-
kommer på grund av deras lokalisering. Ersättningen kan gälla kostnader för gemen-
samma lokaler, bibliotekspersonal och särskild ”husadministration”. Ersättning utgår 
efter beslut av fakultetsnämnden och skall vara tidsbegränsade (FN 2002-10-31). 
Särskilt stöd utgår till institutioner som ansvarar för att anordna utbildningsprogram 
som är tre år eller längre. De programansvariga institutionerna tilldelades 1 000 kr per 
student som antagits och registrerats för första gången på något av dessa program (ba-
serat på statistik för året innan). Dessa medel avses kompensera något för extra kost-
nader för administration, studievägledning och handledning av examensuppsatser (FN 
2008-12-11). 

Fördelning av täckningsfakturan (gemensamma kostnader) 
Fakultetens täckningsfaktura fördelas mellan institutionerna på samma sätt som styrel-
sen fördelar kostnaderna mellan fakulteterna (FN 2005-12-08). 

Studiestöd 
Studiestödet uppräknas i samma omfattning som fakultetens forskningsanslag och 
fördelas i förhållande till avlagda lic- och doktorsexamina de senaste fem åren. Varje 
doktorsexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som ½. I de fall en person avlagt 
licentiatexamen före doktorsexamen räknas licentiatexamen som ½ och doktors-
examen som ½. För att studiestödet inte ska variera för mycket år från år justeras be-
räknad minskning jämfört med föregående år så att hälften av minskningen tas från 
institutioner som erhållit en utökad andel.  
Det belopp för studiestödet som anges i budgeten är ett nettobelopp. För att full kost-
nadstäckning ska uppnås ska beloppet ökas med den påslagsprocent som respektive 
institution har för FUF (FN 2011-12-14). 
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Forskningsmedel 
Den fria forskningsresursen fördelas i två potter, en för fördelning mellan institution-
erna och en för fördelning mellan forskningsinstitut och centra. Förhållandet mellan 
de båda grupperna är 2020 78 % institutioner och 22 % institut/centra. Alla institution-
er/institut/centra tilldelas en basresurs som motsvaras av tilldelningen året innan (mi-
nus särskilda medel och studiestöd). De återstående medlen prestationsrelateras. Insti-
tut och centra har två fördelningsgrunder, erhållna externa bidragsmedel som viktas 
till två tredjedelar och andelen publiceringar i Diva, som viktas till en tredjedel. För 
institutionerna delas beloppet i fyra lika stora delar och fördelas efter andelen exami-
nationer inom forskarutbildningen, egna befordringar, externa bidragsmedel och pub-
liceringar i Diva. Varje befordran till professor (ej befordran i samband med lektors-
anställning) och ny docent bland institutionens personal under den senaste femårs-
perioden räknas som 1 per befordrad man och 1,5 per befordrad kvinna. För att en 
befordran skall tillräknas en institution krävs att personen vid befordringsdatumet varit 
anställd vid Stockholms universitet och att anställningen varat sammanlagt minst två 
år före eller efter befordringsdatumet. Anställningen måste vara minst 50 % och bidra 
till kärnverksamheten. Fördelningsbasen för publikationerna är andelen publikations-
poäng enligt SU:s gällande modell baserat på publikationer i Diva de tre senaste åren. 
(FN 2007-09-06, FN 2008-01-17, FN 2011-12-14). 

Slutreglering av utbildningsuppdraget på grundnivå och avancerad nivå (UGA) 
För att institutionerna ska ha bättre möjligheter att planera utnyttjandet av sitt takbe-
lopp utan att riskera indragning vid måttliga underprestationer gäller från och med 
bokslut 2018:  

Då fakulteten överpresterar netto.  

1) Ingen ersättning utgår för överprestation. 

I den mån överprestationen är stor nog gäller även 2) och 3): 

2) Ingen återbetalning vid 2 % underprestation.  

3) Vid 3-5 % underprestation återbetalas halva takbeloppet för dessa prestationer.  

4) Vid > 5 % underprestation återbetalas hela takbeloppet för dessa prestationer. 

Om fakulteten underpresterar som helhet återbetalar underpresterande institutioner 
hela takbeloppet för dessa prestationer. Om summan för fakultetsnämnden att 
återbetala är lägre än den som följer av områdesnämndens återbetalningsprinciper, 
fördelas överskottet procentuellt till de institutioner som överpresterat, utifrån 
överprestationernas storlek. 
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Enligt rektors direktiv bör institutionernas utgående balanser långsiktigt inte överstiga 
10 % av en årsomsättning. Från och med bokslut 2012 införs behovsanpassad fördel-
ning av medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Indragning av medel 
sker från de institutioner som har sparade medel överstigande 30 %. Fakultets-
nämnden beslutar hur de indragna medlen skall disponeras (FN 2011-12-14, FN 2013-
12-18).  

 


