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Beslut om pris 2022 för Service och stöd / Husservice
Under flera år har Universitetsservice haft tjänsten service och stöd/husservice som inkluderat all
tänkbar service i husen.
Service och stöd/husservice är uppdelat i fem delar; posthantering i huset, paket- och
godshantering i huset, service och stöd allmänna ytor, service och stöd institutionsförhyrda lokaler
samt service och stöd bokningsbara lokaler.
Varje tjänst har i prismodellen kostnadsdrivare som till exempel antal årsanställda, antal
heltidsstudenter eller antal bokade timmar i gemensamt bokningsbara lokaler, fördelningarna sker
direkt på
Priser beslutas för 2022 enligt bilaga

Detta beslut är fattat av universitetsdirektör Hans Wiklund

Umeå den __ september 2021

Hans Wiklund
Universitetsdirektör

Joakim Hallstig
Enhetschef
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Bilaga beslut om priser för Service och
stöd/Husservice 2022
Varje tjänst har en kostnadsdrivare (antal årsanställda, antal heltidsstudenter eller antal bokade
timmar) beroende på vem/vad tjänsten är till för. Anledningen är att förenkla för beställare/
betalande kund att förstå tjänsten och dess faktura.
Följande tjänster ingår i modellen:
- Posthantering i hus
-

Paket- och godshantering

-

Service och stöd allmänna ytor

-

Service och stöd institutionsförhyrda lokaler

-

Service och stöd bokningsbara lokaler

En grund för prismodellen är att studenterna blivit mer rörliga och mer närvarande över hela
campus. Idag befinner de sig inte bara i det hus där aktuell kurs är bokad utan även i bokade
grupprum alternativt i publika ytor. Prisökningar till 2022 har gjorts med totalt 2% för ökad
hyreskostnad och en del av löne- och LKP-ökningar. Uppdateringar har även skett av
kostnadsdrivarna utifrån nya siffror. Att skillnaden för vissa fakulteter blir förhållandevis hög
beror på fler årsanställda.

Totalt
2022 summa tkr
Skillnad mot 2021

19 946,2
2,0%

Hum fak

Sam fak Med fak

2 807,5 10 234,6
4,1%
0,0%

Tek nat fak Lärarhögsk. Förv/övr

2 695,1
5,0%

Omsättningen per tjänst för 2022.

Tjänst
Service och stöd bokningsbara lokaler
Service och stöd allmänna ytor
Service och stöd inst förhyrda ytor
Posthantering i hus
Paket och godshantering

Summa

Belopp i tkr
6 456
5 250
5 483
1 485
1 272

19 946

2 034,6
5,8%

123,8
-1,0%

2 050,6
2,3%
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