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Beslut avseende prissättning av IT-tjänster inom 

Umeå universitet 2022 

Ärendet 
Enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS) har tagit fram förslag till interna priser för tjänster 

inom IT-support, upphandling och inköp, drift och systemutveckling under 2022. Förslagen till 

priser enligt nedan har beretts i Umeå universitets prissättningsråd. 

Förutsättningar 
 

 2021 2022 

Internhyra 3 628 kr/kvm 3 701 kr/kvm 

Lokalvård 342 kr/kvm 351 kr/kvm  

LKP 52,72 % 54,72 % 

Löneökning 2,0 % 2,0 % 

UGEM 10,6 % 10,3 % (ny modell 2022) 

FGEM 1,7 % 1,7 % (ny modell 2022) 

IGEM 7,5 %  9,2 % (ny modell 2022) 

Årsreferenstid 1 968 tim (snitt 5 år) 1 966 tim (snitt 5 år) 

Fördelningsbas 170 mnkr 190 mnkr 

 

Ingående parametrar och kostnadsökningar enligt kalkylen ovan föranleder en ökning av 

timpriserna för 2022 med i genomsnitt cirka 2 %. Med hänsyn till ITS överskott under 2020 och 

prognostiserat överskott under 2021 föreslås dock att prishöjningen stannar vid 0,7 %, vilket 

motsvarar 5 kr. Denna lägre höjning innebär nedanstående förslag till timpriser för 2022. 

ITS timpriser för Umeå universitet 2022 
Priserna avser uppdrag och tjänster inom Umeå universitet när dessa utförs av medarbetare 

anställda vid ITS. Om ITS, för att hantera uppdraget, behöver anlita externa konsulter eller andra 

former av särskilda resurser, kan separata överenskommelser om timpris behöva göras, utifrån 

principen om full kostnadstäckning.  

 

Universitetsgemensamt nedan avser uppdrag för universitetsgemensamma system eller tjänster.  

  

  ITS område:     

Typ av tjänst  IT-support 

Upphandling/inköp, 
drift, 
systemutveckling  

Universitetsgemensamt  720 760  

Institutioner och enheter     

 - löpande, större och avtalsbaserade uppdrag  775 775  

 - övriga uppdrag  805 805  

 



 

Beslut 

universitetsdirektör 

 

Dnr FS 1.3.5-862-21 

 

2021-10-07 

Sid 2 (2)  

 
 

 Umeå universitet 901 87 Umeå www.umu.se   
 

Prissättningsrådet rekommenderar universitetsdirektören att fastställa föreslagna timpriser enligt 

ovan. 

 

Beslut 
Universitetsdirektör Hans Wiklund beslutar 

att fastställa ovanstående förslag till prissättning av IT-tjänster inom Umeå universitet för 2022. 

Beslutet har fattats efter föredragning av ekonomicontroller Marie Nässén, Enheten för IT-stöd 

och systemutveckling. 

Umeå den 7 oktober 2021. 

 

 

 

Hans Wiklund 

Universitetsdirektör 

 

 

Expedieringslista 

Per Ragnarsson, biträdande universitetsdirektör och ordförande Prissättningsrådet  

Kanslichefer 

Enhetschefer inom Universitetsförvaltningen 

Anneli Moström, ekonomicontroller Universitetsförvaltningen 

Inger Duchek, verksamhetscontroller Universitetsförvaltningen 

Elin Wiklund, handläggare Prissättningsrådet 

Anja Axelsson, kommunikatör Universitetsförvaltningen 
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