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Beslut avseende förändrad finansiering av
TimeEdit
Ärendet
Vid prissättningsrådets möte den 2 juni 2021 diskuterades ett förslag om att kostnaderna
för boknings- och schemaläggningssystemet TimeEdit från och med 2022 bekostas av
internhyran för de bokningsbara lokaler som betalar internhyra.
Kostnaderna motsvarar de totala årliga kostnaderna för systemet om ca 1 800 ooo kr/år
och omfattar licens, utvecklingskostnader, driftkostnader och lönekostnader. Justering
sker med eventuella löneökningar och GEM-förändringar med en årlig uppräkning.
Förändringen innebär en minskad kostnad för fakulteter och institutioner med drygt
1 500 000 kr/år från och med 2022. Kostnaden bedöms kunna hanteras inom ramen för
beslutad internhyra 2022 samt preliminär nivå för internhyran 2023 och 2024.
För de lokaler som är externa men ligger i systemet TimeEdit, i dagsläget lokaler inom
ALF (avtal om samarbete med regionen om utbildning av läkare, klinisk forskning och
utveckling av hälso- och sjukvården), TUA (avtal om samarbete med regionen om
samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av
tandvården), och delar av polisutbildningens lokaler, debiteras deras andel av
totalkostnaden. Vid en fördelning enligt förslaget blir initialt utfall enligt figur 1 nedan.

Figur 1. Effekt av beslutsförslag.

Prissättningsrådet rekommenderar universitetsdirektören att besluta enligt förslaget ovan.

Beslut
Universitetsdirektör Hans Wiklund beslutar
att kostnaden för TimeEdit enligt ovan, från och med den 1 januari 2022 finansieras genom
internhyran för de bokningsbara lokaler som betalar internhyra; samt
att externa lokaler som nyttjar TimeEdit, från och med den 1 januari 2022, debiteras sin andel av
totalkostnaden för TimeEdit. Detta avser lokaler inom ALF, TUA samt polisutbildningen.
Beslutet har fattats efter föredragning av fastighetschef Richard Olsson och enhetschef för
Universitetsservice, Joakim Hallstig.
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Umeå den 11 oktober 2021.

Hans Wiklund
Universitetsdirektör
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Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och ordförande Prissättningsrådet
Kanslichefer
Hanna Rantamäki, administrativ chef Universitetsbiblioteket
Enhetschefer inom Universitetsförvaltningen
Anneli Moström, ekonomicontroller Universitetsförvaltningen
Inger Duchek, verksamhetscontroller Universitetsförvaltningen
Elin Wiklund, handläggare Prissättningsrådet
Anja Axelsson, kommunikatör Universitetsförvaltningen
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