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1 Utgångspunkter för planering 

1.1 Ledningsorganisation 
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har det övergripande ansvaret för verksam-
heten inom det område som utgörs av de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskap-
liga, samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna och fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 
samt följande intendenturområden: Blåsenhus, Engelska parken, Gamla Torget och Observatoriet.  

Konsistoriet har beslutat om uppdrag och tilldelat ekonomiska medel till områdesnämnden för 
humaniora och samhällsvetenskap i verksamhetsplanen för 2022 som fastställdes 2021-06-18 
(UFV 2021/224). Områdesnämnden beslutar om fördelning av medel och uppdrag till 
fakultetsnämnderna samt ger uppdrag till intendenturområdena inom området.  

1.2 Mål och strategier 
Områdesnämndens Mål och strategier beslutades 2021-05-05 (HUMSAM 2020/43). De ekonomiska 
och strategiska beslut som fastställs i denna verksamhetsplan syftar till att målen infrias. 

1.3 Planeringshorisont 
Konsistoriet har sedan år 2018 infört en 3-årig verksamhetsplan. Utöver uppdrag för 2022 anges 
även beräkningar för 2023 och 2024. Även områdesnämnden och fakultetsnämnderna ska tillämpa 
denna modell och utöver uppdrag för 2022 ange beräkningar, där så är möjligt, för uppdragen 2023 
och 2024. 

1.4 Budgetåret 2022 
Pris- och löneomräkningen (PLO) för anslagen uppgår till 1,06 %. För både 2023 och 2024 beräknas 
PLO till 1 %. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas uppgå till 54 % 2022 (2021: 
53 %). Den faktiska procentsatsen fastställs av rektor i den kompletterande verksamhetsplanen under 
hösten 2021. 

1.5 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Det interna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår 2021 till 972 197 tkr 
(VP 2020: 936 245 tkr). Efter centrala avsättningar uppgår tilldelade medel till 931 697 tkr 
(VP 2020: 894 994 tkr).  

Det ökade takbeloppet härrör utöver PLO från riktade utbyggnader under 2021, främst relaterade till 
bristyrken.  

Inom ramen för konsistoriets uppdrag ska nämnden anordna undervisning i följande ämnen för vilka 
universitetet har ett nationellt ansvar: albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, 
finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska. För dessa ämnen tilldelas en 
basersättning om 664 tkr/ämne direkt till ansvarig institution. Medlen tas från centrala avsättningar. 

Konsistoriet har beslutat att nämnden ska avsätta 383 tkr för verksamheten vid Center for 
environment and development studies (fortsättningsvis förkortat CEMUS). 
Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2021, disponerar 
nämnden detta anslag för viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för 
modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska nämnden svara för 
Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. 
Områdesnämnden är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. 
Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2022. Överproduktion utöver det 
interna takbeloppet ersätts inte. Underproduktion i förhållande till takbeloppet behöver inte 
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återbetalas. Återkommande underproduktion kan dock leda till minskad framtida tilldelning av 
takbelopp. 

1.6  Forskning och utbildning på forskarnivå 
Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2022 till 699 985 tkr (VP 2021: 
677 307 tkr). I beloppet ingår 17 810 tkr avseende Campus Gotland. 

I verksamhetsplanen för 2019 införde konsistoriet en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell. 
Modellen utgår från indikatorerna externa medel, publicering och utfärdade doktorsexamen. Tanken 
är att modellen ska ge goda incitament och har inte omfördelning som självändamål. Vidare 
information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2022 under avsnitt 5.3.3 (UFV 2021/224). 

Av de medel som vetenskapsområdet erhåller ska 3 395 tkr anvisas till Centrum för genusvetenskap, 
9 175 tkr till Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, 383 tkr till CEMUS och 1 718 tkr vardera 
till UU Innovation och UU Samverkan.  

17 000 tkr finns reserverade hos rektor, för områdesnämnderna att dela på, avsedda för satsningen på 
meriteringsanställningar. 

1.7  Myndighetskapital 
Universitetets myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå ska ligga inom 
intervallet 5–15 procent och inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom intervallet 5–10 
procent. Inom respektive vetenskapsområde vidgas intervallet till 0–15 procent inom forskning och 
utbildning på forskarnivå samt 0–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  

Därtill följs myndighetskapitalet inom de avgiftsbelagda verksamheterna upp separat och ska ligga 
inom intervallet 0–10 procent. 

I verksamhetsplanen för 2018 införde konsistoriet ett nytt regelverk som innebär att hälften av det 
myndighetskapital som överstiger de uppsatta intervallen återtas vid årsboksluten från 
områdesnämnderna.  

Samma modell för återtagande av myndighetskapital kommer som huvudregel att tillämpas på 
fakultetsnämnder under områdesnämnden. 

Fakultetsnämnderna fastställer intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå samt 
inrättar regelverk för eventuell överföring av myndighetskapital till respektive fakultetsnämnd.  

1.8  Kompetensförsörjningsplan 
Konsistoriet ger i verksamhetsplan för 2022 områdes- och fakultetsnämnderna i uppdrag att årligen 
upprätta en långsiktig plan för kompetensförsörjning.  

Uppdraget om kompetensförsörjningsplaner överförs i sin helhet till respektive fakultetsnämnd och 
CIRCUS. 

Uppdraget innebär även att samtliga institutioner behandlar och dokumenterar denna fråga i sin 
verksamhetsplanering. 

Vidare information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2022 under avsnitt 4.4 (UFV 
2021/224). 

1.9  Lika villkor och arbetsmiljö 
Fakultetsnämnderna och CIRCUS ansvarar för arbetet med lika villkor och arbetsmiljö inom sina 
respektive organisationer. Mer information finns i konsistoriets verksamhetsplan för 2022 under 
avsnitt 2.3 och 4.5.1 (UFV 2021/224). 
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I rådande läge, med anledning av Corona-pandemin Covid-19, är det extra viktigt att 
fakultetsnämnderna värnar och följer upp medarbetarnas arbetsmiljö. Universitetets delegation för 
arbetsmiljöansvar gäller. 

Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten. Fakulteterna under 
områdesnämnden ska bedriva ett kontinuerligt lika villkorsarbete som arbetsgivare och 
utbildningsgivare och ansvara för att studie- och arbetsmiljöerna inom vetenskapsområdet präglas av 
öppenhet och respekt. Med lika villkor avses att alla som är verksamma och personer som kontaktar 
fakulteterna har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, 
etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social 
bakgrund.  

2 Verksamhet år 2021 

2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
För år 2021 har områdesnämnden, efter centrala avlyft och finansiering av CEMUS med 383 tkr, 
931 314 tkr att fördela inklusive medel för Campus Gotland.  

Uppdragen till fakultetsnämnderna framgår av nedan angivna belopp och mer i detalj i bilaga 1: 

Fakultetsnämnd Tilldelade medel VP 2021 Tilldelade medel 2022 
Teologiska 27 166 771 27 956 576 
Juridiska 109 967 997 111 202 027 
Historisk-filosofiska 137 141 233 145 983 422 
Språkvetenskapliga 75 558 114 78 223 868 
Samhällsvetenskapliga 328 056 662 343 959 113 
Utbildningsvetenskaper 216 724 224 219 738 995 
Summa  894 615 000 927 064 000 

Utöver tilldelade medel enligt ovan kvarstår 4 250 tkr på områdesnivå för finansiering av eventuell 
överproduktion under 2022. 

Områdesnämnden gör, likt tidigare år, en omfördelning om 2 mkr från samtliga fakulteter till 
språkvetenskapliga fakulteten för att förstärka HSJT-prislappen för språkvetenskapliga utbildningar. 
Omfördelningen ingår i beloppen enligt ovan. 

Konsistoriet har tilldelat områdesnämnden ansvar för viss internationell lärarfortbildning under 
förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2022. Områdesnämnden 
fördelar under samma förutsättning uppdraget och anslaget till fakulteten för utbildningsvetenskaper. 

Vetenskapsområdet vände 2020 till överproduktion i förhållande till takbeloppsuppdraget efter tre 
års underproduktion dessförinnan. År 2022 är fakultetsnämndernas uppdrag att inarbeta 100 % av 
det takbelopp som står mot tilldelade medel (se bilaga 1), vid eventuell överproduktion kommer de 
medel som kvarstår på områdesnivå användas för att finansiera berörda fakultetsnämnder. Om en 
fakultetsnämnd återkommande underproducerar i förhållande till uppdraget kan framtida tilldelning 
av takbelopp komma att omfördelas mellan fakultetsnämnderna. 

2.1.1 Utbildning på Campus Gotland 
Ett mål för verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till 
1500, detta mål beräknas vara uppfyllt efter 2021. 
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Sedan 2017 tilldelas vetenskapsområdet ett uppdrag avseende helårsstudenter på campusutbildningar 
vid Campus Gotland. För 2022 uppgår uppdraget till ett takbelopp om minst 85 089 tkr 
(2021: 84 197 tkr). Takbeloppet för Campus Gotland ingår i det totala takbeloppet för området enligt 
punkt 1.5. 

Till fakultetsnämnderna uppdras att inarbeta ett takbelopp avseende campusstudenter på Campus 
Gotland i minst samma omfattning som föregående år och därtill genomföra de särskilda satsningar 
och utbyggnader som beslutats. 

2.1.2 Utvecklingsmedel för Campus Gotland     
Konsistoriet avsätter 7,3 mkr som utvecklingsmedel för Campus Gotland. Medlen ska till del 
användas till att främja resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antal anställda vid 
Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 tkr per 
helårsstudent på campusutbildningar. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket 
innebär en högsta ersättning per institution om 500 tkr. 

Dessa medel kommer att fördelas senare när fördelning till områdesnämnden är beslutad. 

2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå 
Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap tilldelas 699 985 tkr inklusive medel för 
Campus Gotland. Av de anvisade medlen ska  

• 3 395 tkr finansiera Centrum för genusvetenskap. Medlen anvisas historisk-filosofiska 
fakultetsnämnden 

• 9 175 tkr finansiera regeringens strategiska satsning på politiskt viktiga regioner – 
Ryssland. Medlen anvisas samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 

• 1 718 tkr finansiera UU Innovation 
• 1 718 tkr finansiera UU Samverkan 
• 383 tkr finansiera CEMUS 
• 1 500 tkr användas till forskning inom AI 
• 17 810 tkr finansiera forskning vid Campus Gotland 

 
Till områdets strategiska resurs avsätts 10 000 tkr och till Junior Faculty 75 tkr. 

Det fakultetsövergripande forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning tilldelas 10 000 
tkr i enlighet med tidigare beslut. 

Medelstilldelningen avseende verksamheten i Uppsala uppräknas med 0,15 % (se bilaga 2). 

Medlen för verksamheten vid Campus Gotland fördelas proportionellt mot antalet 
heltidsekvivalenter disputerade lärare/forskare med stationeringsort Visby (se bilaga 3). 

Den totala tilldelningen framgår nedan och av bilaga 4. 

Fakultetsnämnd Tilldelade medel  
VP 2021 

Tilldelade medel 
2022 

Beräkning 
2023 

Beräkning 
2024 

Teologiska 40 799 470 40 860 669 41 269 000 41 682 000 
Juridiska 46 725 350 49 051 400 49 542 000 50 037 000 
Historisk-filosofiska 145 994 926 146 314 068 147 777 000 149 255 000 
Språkvetenskapliga 103 838 060 104 007 096 105 047 000 106 098 000 
Samhällsvetenskapliga 282 969 205 286 065 541 288 926 000 291 815 000 
Utbildningsvetenskaper 42 052 564 47 051 812 47 522 000 47 998 000 
Summa  662 379 574 673 350 586 680 083 000 686 885 000 
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2.3  Övriga uppdrag och återrapportering 
Områdesnämnden får en rad uppdrag i konsistoriets verksamhetsplan och i dokumentet ”Uppdrag 
som ingår i den kompletterande verksamhetsplanen för 2022” (båda UFV 2021/224). 

Flera av dessa uppdrag handläggs lämpligast, på grund av uppdragets natur eller frågeställning, av 
fakultetsnämnderna.  

Uppdragen enligt följande kategorier delegeras delvis eller i sin helhet till fakultetsnämnderna:  

- Lika villkor och jämställdhet 
- Internationalisering 
- Kompetensförsörjning och karriärsystem 

För detaljerade uppdrag se respektive avsnitt i dokumenten enligt ovan. 

2.4 Forskningsinfrastruktur 
Det kan förväntas förändringar av det externa stödet till forskningsinfrastruktur under året, framför 
allt genom att den pågående statliga utredningen förväntas föreslå förändringar för bland annat 
organisation, finansiering och nationell prioritering. Konsekvenserna för vetenskapsområdet är svåra 
att förutse men kan komma att bli relativt omfattande. Inom Uppsala universitet har arbetet fått 
delvis nya former genom den nyinrättade Nämnden för forskningsinfrastrukturer, där 
vetenskapsområdet har två ledamöter. Arbetet med att kartlägga befintliga 
forskningsinfrastrukturella resurser på vetenskapsområdet inom UU, samt att föreslå strategier för 
forskningsinfrastrukturer på vetenskapsområdet, vilket på uppdrag av områdesnämnden påbörjades 
2021, kommer att slutföras under 2022 med stöd från Enheten för forskningsstöd. Bland annat 
kommer workshops för forskare att hållas. En översyn av roller och arbetsuppgifter för 
vetenskapsområdets referensgrupp för forskningsinfrastruktur kommer att genomföras. 

2.5 Stöd för externt finansierad forskning 
Vetenskapsområdets enhet för forskningsstöd stödjer forskare, administratörer och ledningar på 
olika nivåer i frågor om extern forskningsfinansiering, och består av två forskningssekreterare med 
ansvar för i huvudsak nationella finansiärer och två projektkoordinatorer med ansvar för EU-
finansiering. Ytterligare en EU-projektkoordinator har under 2021 avslutat sin anställning, och en 
nyrekrytering inom forskningsstöd kommer att genomföras. Andelen övergripande frågor som 
enheten arbetar med ökar. Där finns bland annat forskningsinfrastrukturer, datahanteringsfrågor, 
samverkan samt universitetsgemensamma kommunikationsinsatser. 

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap hävdar sig väl i den nationella 
konkurrensen om forskningsanslag, särskilt gällande grundforskning. Av Vetenskapsrådets 
forskningsanslag för projekt har över tid tilldelats ca 20 % till Uppsalas HS-forskare. En stor andel 
av vetenskapsområdets externfinansiering utgörs av dessa bidrag och på institutionerna är rutinerna 
kring ansökningar till finansiärer öppna för grundforskning väl utarbetade. För mer tillämpad 
forskning och andra typer av anslag än projekt är bilden mera splittrad.  

Vetenskapsområdet har idag ett 50-tal EU-projekt, främst Marie Curie, europeiska forskningsrådet 
ERC och från den utmaningsdrivna delen av Horisont 2020 (samhällsutmaningar). 
Vetenskapsområdet har idag sju ERC-projekt och arbetar för att få fler. Det nuvarande 
ramprogrammet för forskning och innovation heter Horisont Europa och pågår 2021-2027.   

Prioriterade uppdrag under 2022:  

1) Ytterligare fördjupat samarbete med CIRCUS:  förbättrade former ska tas fram för arbetet med 
riktat stöd till de projektgrupper som tilldelats stöd till utveckling av tvärgående forskningsprojekt. 
Erfarenheterna från arbetet med bidragsformen kommer att även att vidareföras inom ramen för 
bredare satsningar på att stödja Vetenskapsområdets forskare. 

2) Forskningsinfrastruktur: Se avsnitt 2.4 ovan. 
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3) EU-finansiering: En strategi för vetenskapsområdets deltagande i Horisont Europa ska tas fram. 
Den kommer att basera sig på den nationella strategin. Prioriterad satsning på stöd för att söka 
finansiering av forskning på globala utmaningar, inklusive olika informationsaktiviteter. 
Genomförda workshops om ERC och Marie Skłodowska-Curie har visat sig vara populära, så de 
kommer att erbjudas även under 2022, med utvecklat innehåll.   

4) Prioriterad satsning på tillämpad forskning och adekvata finansiärer såsom FORTE och 
FORMAS.  

5) Det kansliövergripande arbetet med den påbörjade Research Handbook, som innehåller 
information till forskare om externfinansiering, ska slutföras och lanseras på webben.  

6) Dialog med och information till institutionsledningarna ska förbättras genom ett mera 
systematiskt deltagande i prefektmöten samt riktade informationsmöten om bland annat med- och 
samfinansiering samt strategiska rekryteringar genom externfinansiering. 

7) Informationssatsning till forskare om datafrågor: UUs riktlinjer om forskningsdata ska presenteras 
för forskare. En strategi ska utvecklas för att få in datahanteringsfrågan i doktorandutbildningarna på 
samma sätt som forskningsetik. 

8) Samverkan: Det arbete, i samarbete med UUS, som påbörjats med ansökan till EIT om en KIC, 
och som bedrivs inom konsortiet ICE, kommer att utvecklas ytterligare inom lokal och regional 
samverkan genom fördjupade kontakter med näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor. 

2.6 Biblioteksverksamhet 
Sedan 2019 beslutar konsistoriet om tilldelning till universitetsbiblioteket. Från 2020 infördes en ny 
modell för fördelning av bibliotekskostnaderna. 67 % fördelas baserat på antalet helårsstudenter och 
33 % på forskningsvolymen mätt i intäkter. Båda kriterierna baseras på ett genomsnitt de senaste tre 
åren. År 2022 uppgår kostnaden till 114 574 tkr (2021: 110 449 tkr).  

Områdesnämnden införde 2020 en liknande fördelningsmodell för bibliotekskostnaderna med 
skillnaden att 50 % fördelas baserat på antalet helårsstudenter och 50 % baserat på 
forskningsvolymen.  

Fördelningen av 2022 års bibliotekskostnader på de olika nämnderna uppdelat på grundnivå och 
avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå framgår nedan.  

Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2022 2021 

Teologiska 2 238 000 3 294 000 5 532 000 5 312 000 
Juridiska 7 631 000 3 648 000 11 279 000 10 910 000 
Historisk-filosofiska 9 642 000 13 598 000 23 240 000 22 744 500 
Språkvetenskapliga 5 697 000 8 638 000 14 335 000 13 917 000 
Samhällsvetenskapliga 21 435 000 24 020 000 45 455 000 43 339 000 
Utbildningsvetenskaper 10 644 000 4 089 000 14 733 000 14 226 500 
Summa  57 287 000 57 287 000 114 574 000 110 449 000 

2.7 Universitetsgemensamma funktioner 
De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av universitetsledningen, vissa enheter under rektor 
och universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik- och 
museiområdet.  

Finansieringsbehovet för hela universitetet ökar med 12 mkr till totalt 579 mkr år 2022, en ökning 
med 2,1 %.  

Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ska för år 2022 enligt konsistoriets 
verksamhetsplan bidra till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamålen med 
206 456 tkr (2021: 204 944 tkr), en ökning med 0,7 % jämfört med år 2021.  
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska finansiera 118 522 tkr (2021: 121 152 tkr) och 
forskning och utbildning på forskarnivå 87 934 tkr (2021: 83 792 tkr).  

De gemensamma ändamålen finansieras genom att varje institution/motsvarande påförs ett belopp 
beräknad utifrån det senaste årets lönesumma.  

Kostnaderna för de universitetsgemensamma ändamålen fördelas enligt följande:  

Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2022 2021 

Områdesnämnden 186 252 103 959 290 211 213 164 
CIRCUS - 376 086 376 086 275 897 
Teologiska 4 518 823 5 264 461 9 783 284 10 050 254 
Juridiska 11 382 618 5 095 365 16 477 983 16 698 648 

 Historisk-filosofiska 19 679 401 19 587 979 39 267 380 

 

39 637 951 
Språkvetenskapliga 15 567 069 13 123 939 28 691 008 27 658 186 
Samhällsvetenskapliga 41 967 912 37 907 091 79 775 003 78 817 950 
Utbildningsvetenskaper 25 219 925 6 575 120 31 795 045 31 591 950 

 Summa  118 522 000 87 934 000 206 456 000 204 944 000 

Vetenskapsområdenas finansiering av intendenturen på Campus Gotland baseras på antal 
helårsstudenter och tidigare års lönesumma för anställda med arbetsort Visby. Områdesnämnden för 
humaniora och samhällsvetenskap ska för år 2022 bidra till finansiering av intendenturen vid 
Campus Gotland med 7 616 tkr (2021: 8 195 tkr). Kostnaden minskar då en större andel av den 
totala kostanden fördelas till Teknat. Områdesnämnden använder samma fördelningsbas när 
kostnaden fördelas till fakultetsnämnderna. 

Kostnaderna för intendenturen vid Campus Gotland fördelas enligt följande: 

Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2022 2021 

Teologiska - - - 1 448 
Juridiska 350 821 116 936 467 757 602 261 
Historisk-filosofiska 3 686 093 894 845 4 580 938 4 687 242 
Språkvetenskapliga 60 768 20 254 81 022 104 857 
Samhällsvetenskapliga 1 382 401 509 332 1 891 733 2 021 734 
Utbildningsvetenskaper 445 917 148 633 594 550 777 878 
Summa  5 626 000 1 690 000 7 616 000 8 195 420 

 

2.8 Områdesgemensamma ändamål 
De områdesgemensamma ändamålen och kostnaderna för dessa listas nedan: 

Ändamål 2022  2021 
Nedsättning för vicerektor och stf. vicerektor 1 810 000 1 630 000 
Universitetsgemensamma ändamål 290 211 213 164 
Informationsverksamhet 450 000 445 000 
Driftskostnader 500 000 0 
Summa 3 050 211  2 288 164  

Områdesgemensamma kostnaderna uppgår således till 3 050 211 kr (2021: 2 288 164 kr). Det 
balanserade kapitalet är slut och avsättning görs återigen för driftskostnader.  

Kostnaderna fördelas utifrån beräknad belastning på utbildning respektive forskning. Fördelningen 
per fakultet och CIRCUS hanteras på samma sätt som för de universitetsgemensamma kostnaderna, 
baserat på det senaste årets lönesumma. 
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Fakultetsnämnd UGA FUF Totalt 2022  2021 
CIRCUS - 6 033 6 033 3 409 
Teologiska 62 674 84 452 147 126 113 977 
Juridiska 157 871 81 739 239 610 182 499 
Historisk-filosofiska 272 941 314 227 587 168 449 886 
Språkvetenskapliga 215 907 210 533 426 440 311 274 
Samhällsvetenskapliga 582 073 606 499 1 188 572 886 819 
Utbildningsvetenskaper 349 786 105 476 455 262 340 300 
Summa 1 641 252 1 408 959 3 050 211 2 288 164 

2.9 Områdeskansliet 

Fakulteternas bidrag till finansieringen av områdeskansliet framgår av följande tabell. Vid 
fördelningen av kostnaderna på nämnderna samt dess fördelning på utbildning och forskning har 
beräknad nyttjandegrad använts som fördelningsnyckel. Kostnaden för områdeskansliet ökar med 
13 %. Utöver ordinarie löneökningar och utökat uttag av LBK beror kostnadsökningen främst på 2 
nya tjänster, en utbildningsledare och en forskningssekreterare, lägre budgeterad föräldraledighet 
samt att en mindre andel balanserat kapital finns att tillgå för 2022 jämfört med 2021. Till delar 
förklaras således den kraftiga ökningen av att budgeten för 2021 var medvetet lågt satt. 

Fakultetsnämnd  UGA FUF Totalt 2022 2021 
Teologiska 1 176 000 1 765 000 2 941 000 2 690 000 
Juridiska 1 465 000 1 790 000 3 255 000 2 910 000 
Historisk-filosofiska 2 236 000 2 734 000 4 970 000 4 615 000 
Språkvetenskapliga 2 095 000 2 560 000 4 655 000 4 403 000 
Samhällsvetenskapliga 3 929 000 4 803 000 8 732 000 6 897 000 
Utbildningsvetenskaper 10 233 000 2 558 000 12 791 000 11 560 000 
Summa 21 134 000 16 210 000 37 344 000 33 075 000 

2.10 Kommunikation 
Vetenskapsområdets kommunikationsinsatser ska medverka till att områdets mål och strategier 
uppfylls. Kommunikationen ska bidra till att stärka bilden av humaniora och samhällsvetenskap både 
inom och utom universitetet.   

Sedan den 1 januari 2018 anlitar områdesnämnden Kommunikationsavdelningen för att genomföra 
områdets grundläggande kommunikationsinsatser. För detta avsätts 1 850 tkr i områdeskansliets 
budget. Detta regleras i en särskild överenskommelse och omfattar struktur och uppdatering av 
områdets och fakulteternas webbplatser, redaktionellt arbete med vetenskapsområdets verksamhet 
för interna och externa kanaler, studentrekrytering, internt nyhetsbrev, kommunikation av beslut 
inom området och stöd i samband med forskningsansökningar. Till uppdraget hör också att 
sammankalla och informera nätverket av kommunikatörer vid fakulteter och institutioner, samt 
kansliets forskningsstöd angående forskningskommunikation och utbildningsledare angående 
studerandefrågor. 

Utöver detta avsätter vetenskapsområdet 450 tkr för prioriterade insatser.  

Insatser 2022: 

För att skapa en god grund för vetenskapsområdets långsiktiga kommunikationsinsatser kommer en 
inventering av områdets kommunikationsbehov att genomföras under 2022, på uppdrag av 
vicerektor. Behovsinventeringen kommer att ligga till grund för prioritering av insatser och följas av 
en handlingsplan, som utformas i samråd med Kommunikationsavdelningen.   

I övrigt är följande insatser prioriterade under 2022 (Kommunikationsavdelningen ansvarar): 
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1. Understödja framtagandet av en strategi för områdets forskningskommunikation.  

2. Lyfta och bistå de starka forskningsmiljöerna och enskilda forskarna när de 
företräder universitetet, exempelvis i möten med finansiärer eller under Scifest. 

3.  Webben – att ytterligare lyfta vetenskapsområdets och fakulteternas information på 
webben, däribland forskningsstöd, och att skapa ökad tydlighet i struktur och 
innehåll. 

4.  Fördjupad medieträning för ledningspersoner inom området. 

5.  Framtagande av en plan för att kommunicera områdets utbildningar. Särskilda 
kommunikationsinsatser ska genomföras för nya utbildningsprogram och fristående 
kurser. 

2.11 Fördelning av övriga kostnader och bidrag   
Nämnden ska bidra till Musik och museer med 3 849 000 kronor utöver avsättningen för gemen-
samma ändamål. Kostnaden fördelas proportionellt mot fakulteternas omsättning. För 2022 baseras 
fördelningen på omsättningen 2020. Sammantaget blir kostnadsfördelningen enligt följande tabell: 

Fakultetsnämnd  2022 2021 
Teologiska 182 000 184 000 
Juridiska 329 000 313 000 
Historisk-filosofiska 748 000 766 000 
Språkvetenskapliga 523 000 511 000 
Samhällsvetenskapliga 1 512 000 1 483 000 
Utbildningsvetenskaper 555 000 552 000 
Summa 3 849 000 3 809 000 

 

Politiskt viktiga regioner – Ryssland. Alla strategiska forskningsområdena utvärderades Nationellt 
under 2020-2021. Resultatet av detta har än så länge inte lett till några förändringar beträffande 
anslagen. Områdets strategiska forskningsområde har av statsmakterna för 2022 tilldelats 9 175 tkr, 
som konsistoriet i sin tur fört till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. Medlen 
fördelas vidare till samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden. Områdesnämnden har därtill beslutat att 
verksamheten därutöver ytterligare ska tillföras 6 mkr, varav samhällsvetenskapliga 
fakultetsnämnden ska tillskjuta 4 mkr och övriga fakultetsnämnder, i relation till forskningsanslaget, 
sammantaget 2 mkr. Nämnderna bidrar enligt följande: 

Fakultetsnämnd  2022 2021 
Teologiska 211 000 215 000 
Juridiska 253 000 246 000 
Historisk-filosofiska 756 000 770 000 
Språkvetenskapliga 537 000 548 000 
Samhällsvetenskapliga 4 000 000 4 000 000 
Utbildningsvetenskaper 243 000 221 000 
Summa 6 000 000 6 000 000 

 

Fakultetsnämnderna ska själva finansiera kostnaden för pedagogiska grundkursen för lärare och 
för handledarutbildningarna. För år 2022 uppgår kostnaden för området till 2 594 470 kr (2021: 
2 292 119 kr). Kostnaden fördelas på fakultetsnämnderna baserat på nyttjande 2021. Kostnaden 
fördelas och internfaktureras fakulteterna enligt följande:  
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Fakultetsnämnd  2022 2021 
Teologiska 291 087 152 808 
Juridiska 354 367 129 299 
Historisk-filosofiska 531 550 611 232 
Språkvetenskapliga 316 399 199 826 
Samhällsvetenskapliga 911 229 987 374 
Utbildningsvetenskaper 189 839 211 580 
Summa 2 594 470 2 292 119 

2.12 Ekonomisk uppföljning  
Ledningsansvaret vid universitetet följer en delegationskedja som går från rektor till prefekt, via 
vicerektorer och, i förekommande fall, dekan som är ordförande i fakultetsnämnd. Vicerektor för 
vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap har delegerat till dekanerna inom området 
att utse prefekter och föreståndare. Med uppdraget att utse prefekt följer också dekanus 
ledningsansvar gentemot denna.   

Prefekters och föreståndares ansvar framgår av respektive uppdrag. 

Motsvarande ansvar gäller för föreståndare för intendenturområden. 

Beträffande det ekonomiska ansvaret gäller att alla resultatenheter ansvarar för sitt eget 
ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet 
enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en 
totalbudget och således omfatta både anslagsfinansierad och externfinansierad verksamhet. 

Varje institution och annan resultatenhet inom områdesnämndens verksamhetsområde svarar för det 
ekonomiska utfallet direkt gentemot respektive fakultetsnämnd och dekanus. Prefekter/motsvarande 
ska fortlöpande hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerade om den egna 
verksamhetens och ekonomins utveckling. Områdes-/fakultetsnämnder har det samlade ansvaret för 
all verksamhet vid institutioner och andra arbetsenheter oavsett finansieringsform.  

För ekonomiska överskott (myndighetskapital) gäller nya regler sedan 2018, se avsnitt 1.7. 

Om underskott uppstår ska fakulteten/institutionen redovisa hur det ska åtgärdas. Verksamheten kan 
inte påräkna omfördelning av överskott för att täcka de egna underskotten.  

För att följa den ekonomiska utvecklingen gör områdesnämnden regelbundna uppföljningar av det 
ekonomiska utfallet för varje fakultetsnämnd. 

Områdesnämnden avser även att följa intendenturområdenas ekonomiska utveckling under 
verksamhetsåret. Områdesnämnden ställer samma krav på verksamhetsuppföljning och ekonomisk 
kontroll på fakultetsnämnderna och styrelserna för intendenturområdena.  

2.13  Vissa särskilda uppdrag 

DiVA 
Publiceringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet (DiVA) innehåller 
referenser till allt publicerat material av forskare och andra anställda vid Uppsala universitet. Data-
basens startår är 1995 men även äldre publikationer förekommer. Områdesnämnden anser det ange-
läget att all forskning inom området återfinns i DiVA och uppdrar åt fakultetsnämnderna att tillse att 
så sker.  

Intendenturområden 
Från och med 2009 infördes, enligt konsistoriebeslut 2008-04-22 med rektors preciserade beslut 
2008-07-01 (dnr UFV 2007/748), intendenturområdena i universitetets linjeorganisation innebärande 
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bland annat att vicerektor eller dekan utser ordförande/föreståndare för intendenturområdena och att 
de därmed ansvarsmässigt lyder under områdesnämnderna.   

Intendenturorganisationen har till uppgift att för institutioner (motsvarande) inom geografiskt av-
gränsade områden ansvara för en kostnadseffektiv samordning av institutionernas stödfunktioner för 
kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller till exempel frågor som rör 
lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö. 
Intendenturorganisationen kan, förutom från institutioner, även ta emot uppdrag från rektor samt 
områdes- och fakultetsnämnder.  

2.14 Strategiska satsningar 
Områdesnämnden avsätter för år 2022 10 mkr (2021: 10 Mkr) till strategiska satsningar ur anslaget 
för forskning och utbildning på forskarnivå. Utöver avsättningen beräknas den ingående balansen till 
cirka 3 mkr. Inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns en beräknad 
ingående balans om 2 mkr, någon ytterligare avsättning sker inte 2022. 

Utgångspunkten för fördelningen av de strategiska medlen är att områdesnämnden anser det angelä-
get att stimulera ökad samverkan över fakultetsgränserna. För den verksamhet under 2022 som nu 
kan överblickas beslutas om följande satsningar:  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå Medel 
Scifest 150 000 
Internationella utbildningssamarbeten 300 000 
Totalt: 450 000 

 

Forskning och utbildning på forskarnivå Medel 
Internationella forskningssamarbeten 100 000 
Centrum för forsknings- och bioetik 333 000 
Centrumbildningen Forum för Afrikastudier 500 000 
SINAS 200 000 
CIRCUS 5 000 000 
Planeringsbidrag EU-ansökningar 350 000 
CEMFOR 1 000 000 
HERO 500 000 
Digital humaniora 1 000 000 
Antibiotikaresistens, UAC 500 000 
WOMHER 1 100 000 
Diabetes center 800 000 
Reserv 1 500 000 
Totalt: 12 883 000 

 

Specificering av posterna: 

- Vetenskapsfestival, tillsammans med övriga vetenskapsområden 

- Internationella samarbeten, UGA 300 tkr och FUF 100 tkr, främst samarbeten och utbyte med 
internationella partners inom t.ex. U4Society, USI, Matariki mfl.  

- Centrum för forsknings- och bioetik, samfinansiering med övriga vetenskapsområden 

- Forum för Afrikastudier, delfinansiering tillsammans med en riktad satsning från rektor, 2018-2022 

- SINAS, finansiering av svenska institutet för Nordamerika-studier, finansieringen utgår efter 2022. 

- CIRCUS, 5-årig finansiering tillsammans med rektor perioden 2019-2023 

- Planeringsbidrag för att skriva ansökningar avseende EU-medel för områdets forskare 

- CEMFOR, fortsatt samfinansiering med teologiska fakulteten 2022-2024 
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- HERO, samfinansiering med rektor och övriga områden 2021-2025 

- Digital humaniora, samfinansiering med rektor, 2021-2025 

- Antibiotikaresistens, UAC, förlängd samfinansiering 2021-2024 

- WOMHER, samfinansiering 2021-2023 

- Diabetes center, samfinansiering 2021-2024 

- Reserv om 1,5 mkr till områdesnämndens och vicerektors disposition för strategiska satsningar 



UPPSALA UNIVERSITET VERKSAMHETSPLAN 2022 
Områdesnämnden för humaniora och 
samhällsvetenskap 

 

 2021-09-22 HUMSAM 2021/20 

 

15 

3  Uppdrag till fakultetsnämnder och  
 intendenturstyrelser 

3.1 Teologiska fakultetsnämnden 
Områdesnämnden uppdrar åt teologiska fakultetsnämnden att för år 2022 bedriva utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till 
den ersättning som anges nedan. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Takbelopp 29 252 553 

Tilldelat anslag 27 956 576 

Forskning och utbildning på forskarnivå  
Anslag 40 860 669 

Finansiering av gemensamma ändamål 

- för finansiering av universitetsbiblioteket  5 532 000 
 varav UGA 2 238 000 
 varav FUF 3 294 000 

- för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 9 783 284 
 varav UGA 4 518 823 
 varav FUF 5 264 461 

- för finansiering av områdesgemensamma ändamål 147 126 
 varav UGA 62 674 
 varav FUF 84 452 

- för finansiering av områdeskansliet  2 941 000 
 varav UGA 1 176 000 
 varav FUF 1 765 000 

- för finansiering av pedagogisk utbildning 291 087 

Bidrag till verksamheter 
Bidrag till Museum Gustavianum 182 000 
Bidrag till Politiskt viktiga regionen – Ryssland 211 000 

 
Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsen-
heter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Nämnden ska för år 2022, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade hel-
årsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas.  

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom 
det teologiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ända-
mål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka 
antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt 
fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och 
Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 
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Övrigt 
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum och verksamheten inom det strategiska 
forskningsområdet den politiskt viktiga regionen – Ryssland enligt ovan.  

Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, 
områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader 
för pedagogisk utbildning enligt ovan. 
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3.2 Juridiska fakultetsnämnden 
Områdesnämnden uppdrar åt juridiska fakultetsnämnden att för år 2022 bedriva utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och till 
den ersättning som anges nedan. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Takbelopp 116 356 997 

Tilldelat anslag 111 202 027 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå   
Anslag 49 051 400 

- Varav Campus Gotland 937 368 

Finansiering av gemensamma ändamål 

- för finansiering av universitetsbiblioteket  11 279 000 
 varav UGA 7 631 000 
 varav FUF 3 648 000 

- för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 16 477 983 
 varav UGA 11 382 618 
 varav FUF 5 095 365 

- för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 467 757 
 varav UGA 350 821 
 varav FUF 116 936 

- för finansiering av områdesgemensamma ändamål 239 610 
 varav UGA 157 871 
 varav FUF 81 739 

- för finansiering av områdeskansliet  3 255 000 
 varav UGA 1 465 000 
 varav FUF 1 790 000 

- för finansiering av pedagogisk utbildning 354 367 

Bidrag till verksamheter 
Bidrag till Museum Gustavianum 329 000 
Bidrag till Politiskt viktiga regionen – Ryssland 253 000 

 
Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionen och andra arbetsen-
heter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 

Utbildning på grundnivå och forskarnivå 
Nämnden ska för år 2022, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade hel-
årsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas.  

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom 
det juridiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. 
Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer samt öka anta-
let publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden uppdrar åt 
fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publiceringsdatabas och 
Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 
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Övrigt 
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum och verksamheten inom det strategiska 
forskningsområdet den politiskt viktiga regionen – Ryssland enligt ovan.  

Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, 
områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader 
för pedagogisk utbildning enligt ovan. 
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3.3 Historisk-filosofiska fakultetsnämnden 
Områdesnämnden uppdrar åt historisk-filosofiska fakultetsnämnden att för år 2022 bedriva utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning 
och till den ersättning som anges nedan. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Takbelopp 152 750 745 

Tilldelat anslag 145 983 422 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå   
Anslag 146 314 068 

- Varav Campus Gotland 10 123 579 

Finansiering av gemensamma ändamål 

- för finansiering av universitetsbiblioteket  23 240 000 
 varav UGA 9 642 000 
 varav FUF 13 598 000 

- för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 39 267 380 
 varav UGA 19 679 401 
 varav FUF 19 587 979 

- för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 4 580 938 
 varav UGA 3 686 093 
 varav FUF 894 845 

- för finansiering av områdesgemensamma ändamål 587 168 
 varav UGA 272 941 
 varav FUF 314 227 

- för finansiering av områdeskansliet  4 970 000 
 varav UGA 2 236 000 
 varav FUF 2 734 000 

- för finansiering av pedagogisk utbildning 531 550 

Bidrag till verksamheter 
Bidrag till Museum Gustavianum 748 000 
Bidrag till Politiskt viktiga regionen – Ryssland 756 000 

 

Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsen-
heter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Nämnden ska för år 2022, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade hel-
årsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas.  

Inom uppdraget ska nämnden anordna undervisning i egyptologi och estetik. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom 
det historisk-filosofiska området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för 
dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer 
samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 
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uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publice-
ringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 

I anvisade medel ingår medel för Centrum för genusvetenskap. 

Övrigt 
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum och verksamheten inom det strategiska 
forskningsområdet den politiskt viktiga regionen – Ryssland enligt ovan.  

Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, 
områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader 
för pedagogisk utbildning enligt ovan. 
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3.4 Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 
Områdesnämnden uppdrar åt språkvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2022 bedriva utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning och 
till den ersättning som anges nedan. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Takbelopp 79 757 362 

Tilldelat anslag 78 223 868 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå   
Anslag 104 007 096 

- Varav Campus Gotland 374 947 

Finansiering av gemensamma ändamål 

- för finansiering av universitetsbiblioteket  14 355 000 
 varav UGA 5 697 000 
 varav FUF 8 638 000 

- för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 28 691 008 
 varav UGA 15 567 069 
 varav FUF 13 123 939 

- för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 81 022 
 varav UGA 60 768 
 varav FUF 20 254 

- för finansiering av områdesgemensamma ändamål 426 440 
 varav UGA 215 907 
 varav FUF 210 533 

- för finansiering av områdeskansliet  4 655 000 
 varav UGA 2 095 000 
 varav FUF 2 560 000 

- för finansiering av pedagogisk utbildning 316 399 

Bidrag till verksamheter 
Bidrag till Museum Gustavianum 523 000 
Bidrag till Politiskt viktiga regionen – Ryssland 537 000 

 

Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsen-
heter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Nämnden ska för år 2022, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade hel-
årsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas.  

Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, 
estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska språk. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom 
det språkvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för 
dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer 
samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 
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uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publice-
ringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 

Övrigt 
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum och verksamheten inom det strategiska 
forskningsområdet den politiskt viktiga regionen – Ryssland enligt ovan.  

Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, 
områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader 
för pedagogisk utbildning enligt ovan. 
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3.5 Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden 
Områdesnämnden uppdrar åt samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden att för år 2022 bedriva utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den omfattning 
och till den ersättning som anges nedan. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Takbelopp 359 903 954 

Tilldelat anslag 343 959 113 
 

Forskning och utbildning på forskarnivå   
Anslag 286 065 541 

- Varav Campus Gotland 5 249 263 

Finansiering av gemensamma ändamål 

- för finansiering av universitetsbiblioteket  45 455 000 
 varav UGA 21 435 000 
 varav FUF 24 020 000 

- för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 79 775 003 
 varav UGA 41 967 912 
 varav FUF 37 907 091 

- för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 1 891 733 
 varav UGA 1 382 401 
 varav FUF 509 332 

- för finansiering av områdesgemensamma ändamål 1 188 572 
 varav UGA 582 073 
 varav FUF 606 499 

- för finansiering av områdeskansliet  8 732 000 
 varav UGA 3 929 000 
 varav FUF 4 803 000 

- för finansiering av pedagogisk utbildning 911 229 

Bidrag till verksamheter 
Bidrag till Museum Gustavianum 1 512 000 
Bidrag till Politiskt viktiga regionen – Ryssland 4 000 000 

 

Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsen-
heter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Nämnden ska för år 2022, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade hel-
årsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas.  

Forskning och utbildning på forskarnivå 
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom 
det samhällsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för 
dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer 
samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 
uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publice-
ringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 
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I anvisade medel ingår medel för en strategisk satsning på den politiskt viktiga regionen – Ryssland. 

Övrigt 
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum, verksamheten inom det strategiska 
forskningsområdet den politiskt viktiga regionen – Ryssland samt Centrum för forskning om 
funktionshinder enligt ovan.  

Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, 
områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader 
för pedagogisk utbildning enligt ovan. 
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3.6  Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 
Områdesnämnden uppdrar åt fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper att för år 2022 bedriva 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå i den 
omfattning och till den ersättning som anges nedan. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
Takbelopp 229 925 390 

Tilldelat anslag 219 738 995 

 
Forskning och utbildning på forskarnivå   
Anslag 47 051 812 

- Varav Campus Gotland 1 124 842 

Finansiering av gemensamma ändamål 

- för finansiering av universitetsbiblioteket  14 733 000 
 varav UGA 10 644 000 
 varav FUF 4 089 000 

- för finansiering av universitetsgemensamma ändamål 31 795 045 
 varav UGA 25 219 925 
 varav FUF 6 575 120 

- för finansiering av intendenturen vid Campus Gotland 594 550 
 varav UGA 445 917 
 varav FUF 148 633 

- för finansiering av områdesgemensamma ändamål 455 262 
 varav UGA 349 786 
 varav FUF 105 476 

- för finansiering av områdeskansliet  12 791 000 
 varav UGA 10 233 000 
 varav FUF 2 558 000 

- för finansiering av pedagogisk utbildning 189 839 

Bidrag till verksamheter 
Bidrag till Museum Gustavianum 555 000 
Bidrag till Politiskt viktiga regionen – Ryssland 243 000 

 

Fakultetsnämnden har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutioner och andra arbetsen-
heter inom fakultetsnämndens ansvarsområde oavsett finansieringsform. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Nämnden ska för år 2022, inom program och fristående kurser, redovisa så många registrerade hel-
årsstudenter och helårsprestationer att det ovan angivna takbeloppet kan intjänas.  

Under förutsättning att anslaget, 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning, kvarstår 2022, ska 
nämnden utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell fortbildning för 
lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. 
Vidare ska nämnden svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildnings-
program för lärare. 
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Forskning och utbildning på forskarnivå 
Nämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom 
det utbildningsvetenskapliga området samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för 
dessa ändamål. Nämnden ska därutöver sträva efter att öka bidrag från externa forskningsfinansiärer 
samt öka antalet publiceringar och citeringar i erkända vetenskapliga tidskrifter. Områdesnämnden 
uppdrar åt fakultetsnämnden att se till att all forskning inom området återfinns i DiVA (Publice-
ringsdatabas och Digitalt Vetenskapligt Arkiv för Uppsala universitet). 

Övrigt 
Nämnden ska bidra till Museum Gustavianum och verksamheten inom det strategiska 
forskningsområdet den politiskt viktiga regionen – Ryssland enligt ovan.  

Nämnden ska bidra till finansieringen av universitetsgemensamma ändamål, bibliotekskostnader, 
områdesgemensamma kostnader, områdeskansli, intendenturen vid Campus Gotland samt kostnader 
för pedagogisk utbildning enligt ovan. 
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3.7 Intendenturområden 
Intendenturstyrelserna ska upprätta budget för verksamheten inom intendenturområdet. För att om-
rådesnämnden ska kunna följa verksamheten inom intendenturområdena ska intendenturstyrelserna 
årligen senaste i februari presentera: 

• Verksamhetsplan med budget och lokalprognos inklusive en bedömning av situationen de 
kommande åren. 

• Verksamhetsberättelse för föregående år. 
 
Områdesnämndens insyn i intendenturernas verksamhet garanteras genom att en representant från 
områdeskansliet adjungeras i var och en av intendenturstyrelserna. 
 



Reviderat takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022 BILAGA 1 

Teol Jur Hist-fil Språk Sam Utb vet Området Total

Ingångsvärde från 2021 28 894 652 110 793 107 146 344 539 78 853 550 351 491 696 227 317 456 943 695 000
Uppräkning 2022 netto* 257 901 988 890 1 306 206 703 812 3 137 258 2 028 934 8 423 000
Socialt arbete CG 2 275 000 2 275 000 4 550 000
Avancerad nivå, 2021-2022 100 000 800 000 700 000 200 000 3 000 000 579 000 1 050 000 6 429 000
Medel egentligen för KPU, 2021-2024 1 500 000 4 400 000 3 200 000 9 100 000

Takbelopp 2022 29 252 553 116 356 997 152 750 745 79 757 362 359 903 954 229 925 390 4 250 000 972 197 000
Centrala avlyft -1 223 960 -4 868 509 -6 391 264 -3 337 138 -15 058 790 -9 620 339 -40 500 000
Finansiering CEMUS -11 575 -46 040 -60 441 -31 559 -142 408 -90 978 -383 000

Anslag efter avlyft 28 017 018 111 442 448 146 299 040 76 388 665 344 702 757 220 214 074 4 250 000 931 314 000
Omfördelning språkfak. 2 000 000 2 000 000
Omfördelning, kostnadsfördelning -60 442 -240 420 -315 618 -164 797 -743 644 -475 078 -2 000 000

TOTALT TILLDELAT ANSLAG 27 956 576 111 202 027 145 983 422 78 223 868 343 959 113 219 738 995 4 250 000 931 314 000

Takbelopp 2021 29 169 652 117 143 107 149 624 539 79 453 550 355 591 696 229 017 456 16 687 000 976 687 000
Takbelopp 2022 jämfört med 2021 82 901 -786 110 3 126 206 303 812 4 312 258 907 934 -12 437 000 -4 490 000
Procentuell anslagsförändring 0,3% -0,7% 2,1% 0,4% 1,2% 0,4% -0,5%

Prognos för ersättning per Utb område HST HPR
utbildningsområde för helårsstudent och HSJT 33 812 22 033
helårsprestation som används för att räkna TN 57 654 48 619
hem fakulteternas takbelopp. Vård 61 294 53 087
(Exakta belopp fastställs i regleringsbrevet) Med 68 493 83 312

Underv 41 124 43 082
VFU 58 281 56 545
Konst 231 937 99 574
Övrigt 46 302 37 612

(* PLO och justeringsposter)



Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2022 BILAGA 2

Fakultet Anslag 2021
Ökat anslag   

0,15 %

Anslagsökning 
riktade 

satsningar 
TOTALT ANSLAG 

2022 Differens
Differens i 

procent

Teologi 40 799 470 61 199 40 860 669 61 199 0,1%

Juridik 48 041 969 72 063 48 114 032 72 063 0,2%

Hist-fil 132 596 594 198 895 132 795 489 198 895 0,2%

Centrum f Genusvet 3 359 000 36 000 3 395 000 36 000 1,1%

Språkvet 103 476 933 155 215 103 632 148 155 215 0,1%

Samhällsvet 271 234 426 406 852 271 641 278 406 852 0,1%

SFO, IRES 9 079 000 96 000 9 175 000 96 000 1,1%

Utb vet 45 858 183 68 787 45 926 970 68 787 0,1%

TOTAL 654 445 575 963 011 132 000 655 540 586 1 095 011 0,2%



Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå CG 2022 BILAGA  3

Fakultet

Antal lärare* 
(heltid netto) med 
stationeringsort 

CG

Fördelning 2022 
efter lärare netto 

heltid Fördelning 2021 Differens
Differens i 

procent

Teologi 0,00 0 0 0

Juridik 2,50 937 368 1 083 381 -146 013 -13,5%

Hist-fil 27,00 10 123 579 10 039 332 84 247 0,8%

Språkvet 1,00 374 947 361 127 13 820 3,8%

Samhällsvet 14,00 5 249 263 5 055 779 193 484 3,8%

Utb vet 3,00 1 124 842 1 083 381 41 461 3,8%

Totalt 47,50 17 810 000 17 623 000 187 000 1,1%

* Med lärare avses följande:

Professorer, universitetslektorer, biträdande lektorer och forskare.

Personaldata per 210818  



Totalt anslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2022 BILAGA 4

Fakultet

Totalt anslag för 
forskning och 
utbildning på 

forskarnivå 2022 
exkl CG

Campus Gotland 
fördelat efter lärare 

med stationeringsort 
CG

Totalt anslag för 
forskning och 
utbildning på 

forskarnivå 2022 inkl 
CG

Totalanslag 2021 
inkl Campus 

Gotland (långa 
medel) Differens

Differens i 
procent

Teologi 40 860 669 0 40 860 669 40 799 470 61 199 0,1%

Juridik 48 114 032 937 368 49 051 400 49 125 350 -73 950 -0,2%

Hist-fil 136 190 489 10 123 579 146 314 068 145 994 926 319 142 0,2%

Språkvet 103 632 148 374 947 104 007 096 103 838 060 169 036 0,2%

Samhällsvet 280 816 278 5 249 263 286 065 541 285 369 205 696 336 0,2%

Utb vet 45 926 970 1 124 842 47 051 812 46 941 564 110 248 0,2%

TOTAL 655 540 586 17 810 000 673 350 586 672 068 575 1 282 011 0,2%

CEMUS 383 000 383 000 379 000 4 000 1,1%

UU Innovation 1 718 000 1 718 000 1 700 000 18 000 1,1%

UU Samverkan 1 718 000 1 718 000 1 700 000 18 000 1,1%

Strategiska satsningar 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0,0%

Demokrati och högre utbildning 10 000 000 10 000 000 3 000 000 7 000 000 233,3%

Junior faculty 75 000 75 000 75 000 0 0,0%

AI 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 0,0%

Repatriering fd. Vicerektor VT-22 530 000 530 000 0 530 000

Repatriering fd. stf. Vicerektor VT-22 340 000 340 000 330 000 10 000 3,0%

Kriterium 150 000 150 000 150 000 0 0,0%

Forskningsetik förtroendepersoner 250 000 250 000 0 250 000

Ofördelat / balanseras -29 586 -29 586 -856 575 826 989
Totalt anslag för forskning och utbildning på 
forskarnivå 682 175 000 17 810 000 699 985 000 690 046 000 9 939 000 1,4%
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