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Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten 

 

Budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå 2013 
 

  

Gemensamma avsättningar finansieras fr o m 2009 i huvudsak genom införandet av den s k SUHF-modellen 

som i korthet innebär att kostnaderna för dessa ändamål fördelas på kostnadsbärare på institutionsnivå. En 

avstämning/reglering av ev över-/underskott ska göras mellan åren. Resultatet från 2011 kommer att regleras 

i 2013 års budget. 

 

Inför budgetåret 2013 ska budget för gemensamma ändamål på fakultetsnivå beslutas senast 30 september. 

Då anslagen mellan budgetåren 2012 och 2013 förväntas bli obetydligt pris- och löneomräknade (0,57%) 

tillämpas i detta beslut avseende budgetåret 2013 samma pris- och lönenivå som under 2012.   

 

1  LiTH gemensamma avsättningar avseende GU (grundläggande utbildning på grund- och 

avancerad nivå) 

 

LiTH:s utbildningsuppdrag för 2013 är ännu inte beslutat av universitetsstyrelsen men förväntas uppgå till 534 

Mkr varav 107 Mkr är uppräkning för tidigare års avlyft på LiU nivå avseende lokalanslag.  Vid jämförelse med 

utbildningsuppdraget 2012 på 425 Mkr motsvarar 2013 ca 427 Mkr. Då det gäller de LiTH gemensamma 

avsättningarna besluts om en viss förstärkning utöver pris- och löneomräkning (se kommentarer nedan). 

 

Beslut om finansiering av följande gemensamma budgetposter fördelat på de funktioner som ingår i SUHF-

modellen (kkr): 

 Budgetpost   Summa Ledning Utbildning 

Ekonomi 
och 

personal 
Infra-

struktur 
Jmf 2012 

Summa 

 Fakultetskansli 19 889    1 321 17 067 1 133 368 (19 137) 

 Fakultetsgemensamma ändamål: 14 980 2 340 12 220    420 (14 060) 
   Dekanat 2 270 2 270     (2 090) 

   Arvode, nedsättning  5 080 70 5 010    (4 670) 

   Mottagning 1 300  1 300    (1 300) 

   Examenshögtid 300  300    (300) 

   Marknadsföring, rekrytering 1 910  1 910    (1 600) 

   Nämnden för skolsamverkan 1 400  1 400    (1 400) 

   Internationalisering ut/inresande studenter 1 800  1 800    (1 800) 

  IT-stöd 420     420 (400) 

   Övrigt post o porto 500  500    (500) 

 Fakultetsfinansierad verksamhet: 24 110  21 210  2 900 (23 470) 
   Universitetsförvaltningen – ANT, TEXAS, SIV 12 220  12 220    (12 040) 

   Central antagning  5 500  5 500    (5 000) 

   Uppdrag Lintek 1 490  1 490    (1 530) 

   IT stöd SÄG, programvaror 4 900  2 000  2 900 (4 900) 

 Utvecklings-projekt o kvalitetsarbete: 3 250  3 250   (3 150) 

   Genuslektor 300   300    (300) 

   Pedagogiska projekt  ”PUGgruppen” 1 100  1 100    (1 000) 

   Alumni  350  350    (350) 

  Kvalitetsarbete HSV utvärderingar 1 000  1 000   (1 000) 

   Utredningar, utveckling nya program 500  500    (500) 

 Programnämndsgemensamma ändamål 3 300  3 300   (3 300) 

 Lokalkostnader 2 030 75 1 870 64 21 (2 030) 
   kansli 1 130 75 970 64 21 (1 130) 

   mottagning, studentinfo  900  900    (900) 

 TOTAL   67 559 3 736  58 917 1 197 3 709 (65 147) 

   Jmf  2012  (65 147) (3 506) (56 799) (1 166) (3 676)  

  

Utdebitering till institutioner 2013 inklusive tidigare års resultat motsv 65 717 kkr (jmf 2012: 64 037 kkr) 
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Kommentarer 

Fakultetskansli – lön och drift för kansliet.  Lönekostnader är reviderade med hänsyn tagen till 2012 års löneläge. 

Driftkostnaderna är beräknade som 10 % påslag på lönekostnaderna.  

- Ledning – motsvarar 1,15 (jmf 2012 motsv 1,15) heltider (oförändrad) 

- Utbildning – motsvarar 29,425 (jmf 2012 motsv 28,075) heltider (utökning 1,35 heltider till förstärkning av 

utbildningsadministrationen avseende studievägledning, internationalisering och information)  

- Ekonomi och personal – motsvarar 1,65 (jmf 2012 motsv 1,65) heltider(oförändrad) 

- Infrastruktur – motsvarar 0,6 (jmf 2012 motsv 0,6) heltider (oförändrad) 

 

Fakultetsgemensamma ändamål - kostnader för verksamhet som bedrivs inom fakulteten  

- Dekanat ledning – motsvarar 1,15 heltid ((jmf 2012 motsv 1,0) heltider (reviderad med hänsyn tagen till 2012 års 

löneläge samt utökning nedsättning prodekan) 

- Arvode nedsättning ledning – arvode till styrelsens ledamöter/suppleanter enligt rektors beslut (oförändrad) 

- Arvode nedsättningar utbildning – motsv 70 % ersättning per programnämnd, 10 % för basårsutbildningen och 25 % 

för NSS (reviderad med hänsyn tagen till 2012 års löneläge). Arvode till nämndernas ledamöter/suppleanter enligt 

rektors beslut (oförändrad) 

- Mottagningsverksamhet – mottagning av nyantagna studenter HT13 - lönekostnad klassföreståndare, uppdrag 

LinkTek, mottagningsdag mm (oförändrad) 

- Examenshögtid – bidrag till en examenshögtid (oförändrad) 

- Marknadsföring, rekrytering – projekt enligt ”kommunikationsplan” t ex mässor, hemmissionering,  annonsering mm 

(uppräkning ökade rekryteringsinsatser avseende Norrköping) 

- Nämnden för skolsamverkan – nämnden beslutar om vidare fördelning till olika projekt och aktiviteter (oförändrad) 

- Internationalisering – avsättning för studentutbyte, tuition fees,  kontakt- och marknadsföringsresor samt 

nätverksbyggande (oförändrad) 

- IT-stöd – LiTH:s system och driftstöd av kursdatabas mm (reviderad med hänsyn tagen till 2012 års löneläge) 

 

Fakultetsfinansierad verksamhet – kostnader för verksamhet som utförs av annan( LiTH köper tjänster)  

- Universitetsförvaltningen kostnader för antagning (ANT) 1,8 Mkr– tentamensservice 6,6 Mkr där ersättning baseras 

på en fast resp rörlig del som är kopplad till antalet studenter som tenterar, examenshantering och LADOK 

administration  3,6 Mkr (TEXAS) – studieinformation och vägledning LUKAS konton (SIV) 0,2 Mkr   

(reviderad med 2012 och 2013 års pris- och löneomräkning motsv 1,47 % ) 

- Central antagning (VHS), upphovsrättlig kopiering och stöd till studenter med funktionshinder. Kostnader som 

fördelas inom LiU mellan fakulteterna efter antal HST och/eller TAK-belopp (reviderad enl kostnad 2011 ) 

- Bidrag LinTek – studentrepresentation, studiesociala frågor kopplade till studenternas studiesituation samt övriga 

uppdrag (konsekvens av kårobligatoriets avskaffande) motsv 310 kr/HST. Reducerad med en förväntad förstärkning 

av LiTH anslag ca 700 kkr. Underlag för budgetposten 2013 är reviderad efter 2011 års utfall 7 060 HST. 

- IT-stöd – systemägarstyrelsen (SÄG) som förvaltar och vidareutvecklar datasystem som studentportal, kursdatabas 

mm och som finansieras av samtliga fakulteter samt licenskostnader för programvara som tillhandahålls för LiTH:s 

lärare (oförändrad ) 
 

Utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete 

- Genuslektor 25 % (oförändrad) 
- Pedagogiska projekt –1 000 kkr att disponeras av LiTH:s ”PUG”grupp för pedagogiska utvecklings projekt  samt 

nedsättning 10 % PUG ordförande (uppräkning 100 kkr) 

- Alumni – (oförändrad) 

- Kvalitetsarbete – HSV utvärdering (oförändrad motsv 1 heltid) 
- Utredningar, utvärderingar samt utveckling nya program (oförändrad) 

 

- Programgemensamma ändamål – del av den PN specifika verksamheten som bedrivs inom fakulteten (oförändrad) 

 

- Lokalkostnader – kostnader för kansliets förhyrda lokaler samt bokade lokaler för mottagningsverksamhet, 
studentinformation inför kursanmälan, val av inriktningar mm (oförändrad) 
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2 LiTH gemensamma avsättningar avseende FO (forskning och forskarutbildning) 

 

LiTH:s anslag för 2013 är ännu inte beslutat av universitetsstyrelsen. 2012 års anslag motsv 223,6 Mkr.  

Då det gäller de LiTH gemensamma avsättningarna besluts om en viss förstärkning utöver pris- och 

löneomräkning (se kommentarer nedan). 

 

Beslut om finansiering av följande gemensamma budgetposter fördelat på de funktioner som ingår i  SUHF-

modellen (kkr): 

 Budgetpost   Summa Ledning Utbildning 

Ekonomi 
och 

personal 
Infra-

struktur 
jmf 2012 

summa   

 Fakultetskansli 
 

  4 110 465 1 700 1 849 96 (3 917) 

 Fakultetsgemensamma ändamål: 2 475 1 300 875 0 300 (2 965) 

   Dekanat  1 300 1 300     (1 790) 

  Adminstration CENIIT rådet 200  200   (200) 

  IT-stöd programvaror 300     300 (300) 

   

 
Universitetsförvaltning ANT, 
TEXAS 200   200    (200) 

   Promotion/hedersdoktorer 200   200    (200) 

   Information, Teknik o vet 275   275    (275) 

 Anställningsnämnd 1 300 300  1 000   (1 000) 

 Forskarutbildningsnämnd 800  300 500    (500) 

 Lokalkostnader 
 

 170 20 70 76 4  (170) 

 TOTAL 
 

  8 855 2 385 3 145 2 925 400 (8 552) 

  
  Jmf  2012 8 552 2 269 3 053 2 837 393  

 

Utdebitering till institutioner 2013 inklusive tidigare års resultat motsv 7 840 kkr (jmf 2012: 7 569 kkr)  

 

Kommentarer 

Fakultetskansli – lön och drift för kansliet. Lönekostnader är reviderade med hänsyn tagen till 2012 års löneläge. 

Driftkostnaderna är beräknade som10 % påslag på lönekostnaderna.  

- Ledning – motsvarar 0,6 (jmf 2012 motsv 0,6) heltider (oförändrad) 

- Utbildning – motsvarar 2,6 (jmf 2012 motsv 2,5) heltider (utökning 0,1 heltider till förstärkning av 

utbildningsadministration avseende information) 

- Ekonomi och personal – motsvarar 2,6 (jmf 2012 motsv 2,6) heltider (oförändrad) 

- Infrastruktur – motsvarar 0,15 (jmf 2012 motsv 0,15) heltider (oförändrad) 

 

Fakultetsgemensamma ändamål - kostnader för verksamhet som bedrivs inom fakulteten  

- Dekanat ledning  – motsvarar 0,7 heltider (reducering 0,3 heltider som delvis omfördelats till FUN) 

 

Nämnder   

- Anställningsnämnden (uppräkning nedsättning nämndledamöter) 

- Forskarutbildningsnämnden (FUN) (uppräkning nedsättning till ordf/prodekan motsv 0,25 heltider) 

 

Lokalkostnader  – kostnader för kansliets förhyrda lokaler (oförändrad) 

 
 
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen vid tekniska fakulteten, vid dess sammanträde dag som ovan. I 
beslutet har deltagit dekanus Ulf Nilsson, ordförande, ledamöterna Anna Bergek, Magnus Borga, Igor Abrikosov, Jan 
Nordström, Astrid Lundmark, Niclas Söör, Martin Gollvik och Linda Rattfält. Vidare har närvarit facklig representant 
Janerik Lundquist, styrelsekoordinator Maria Boberg samt föredragande Eva Berg. 
 
 
 
 
 
Ulf Nilsson   Maria Boberg 
Dekanus   Styrelsekoordinator 


