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Timkostnader för interna köp och 
försäljningar av lärares insatser vid Umeå 
universitet år 2023 

Föredragande 
Controller Carina Henningsson 

Bakgrund 
I styrdokumentet "Regler för interna köp och försäljningar - personal" 
(2021-11-16, dnr: FS 1.1- 2394-21) anges att timkostnader för interna köp 
och försäljningar av undervisande personals insatser inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå årligen fastställs av rektor senast under 
november månad före aktuellt år. Dokumentet anger hur beräkning av 
timkostnaden ska genomföras. Från och med 2022 har en förändring i 
beräkningen genomförts till följd av att Umeå universitet fr.o.m. 2022 har 
övergått till att fördela universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 
enligt en fast procentsats (rektorsbeslut 2021-03-30, dnr: FS 1.5-517-21).  

Utifrån detta föreslås följande timkostnader för 2023. 

Verksamhet Lektorer och 
däröver  

Adjunkter och 
därunder 

Anslags- och bidragsfinansierad 
utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

1 172 kr/klocktimme 
(2022: 1 160 kr) 

817 kr/klocktimme 
(2022: 809 kr) 

Uppdragsutbildning 1 074 kr/klocktimme 
(2022: 1 037 kr) 

748 kr/klocktimme 
(2022: 727 kr) 

 
Ökningen 2023 jämfört med 2022 beror på förväntad löneökning utifrån 
RALS och på ökat genomsnittligt procentpåslag för 
institutionsgemensamma kostnader.  

Ärendets beredning 
Beräkningen är framtagen av Planeringsenheten och har inledningsvis 
stämts av med controllers på fakultetsnivå eller motsvarande den 
11 november 2022. Avstämning har även skett vid Prissättningsrådets möte 
den 24 november 2022.  
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Beslut 
Rektor beslutar att 

inom anslags- och bidragsfinansierad utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå fastställa timkostnader för 2023 för lektorsbefattning och 
däröver med 1 172 kr per klocktimme, samt för adjunktsbefattning och 
därunder med 817 kr per klocktimme, 

inom uppdragsutbildning fastställa timkostnader för 2023 för 
lektorsbefattning och däröver med 1 074 kr per klocktimme samt för 
adjunktsbefattning och därunder med 748 kr per klocktimme. 

Jämställdhet 
Förslaget bedöms inte påverka jämställdheten vid Umeå universitet.  

Bilagor 
Inga bilagor. 

Expediering 
Kanslichefer fakulteter respektive Lärarhögskolan 
Controller Universitetsförvaltningen 
Administrativ chef Universitetsbiblioteket 
Enhetschef Ekonomienheten 
Biträdande universitetsdirektör 
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