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Beslut om pris 2023 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. 

Priser beslutas för 2023 enligt bilaga, en höjning med 2,31% som kommer sig av löneökningar, 

prishöjningar internhyra, ökade driftkostnader. 

Prissättningsrådet enades om att föreslå universitetsdirektören att priserna justeras med 2,31% 

 

Detta beslut är fattat av universitetsdirektör Hans Wiklund 

 

Umeå den __  september 2022 

 

 

 

Hans Wiklund      Joakim Hallstig 

Universitetsdirektör     Enhetschef 
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Bilaga beslut om priser för Service och 

stöd/Husservice 2023 

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 2023 har gjorts med totalt 2,31% för ökad 

hyreskostnad och en del av löne- och driftkostnadsökning. Uppdateringar har även skett av 

kostnadsdrivarna utifrån nya siffror (sist i bilagan).  Tidigare år har HPC2N räknats in med 

”Förvaltningen/Övriga” eftersom org börjar på 7, medan den nu lagts på Tek Nat fak. De har ändå 

debiterats sin egen kostnad även om de summerats med Förv/övr tidigare år. 

 

  
 

 

Omsättning per tjänst för 2023  

Tjänst  Belopp i tkr 
Service och stöd bokningsbara lokaler 6 605 

Service och stöd allmänna ytor 5 371 

Service och stöd inst förhyrda ytor 5 610 

Posthantering i hus 1 519 

Paket och godshantering 1 302 

Summa 20 407 
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