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Beslut om timkostnader för interna köp och 
försäljningar av lärares insatser vid Umeå 
universitet år 2021 

Närvarande 

Hans Adolfsson Rektor Ordförande 

Hans Wiklund Universitetsdirektör  

Chatarina Larson Universitetsjurist  

Anton Öhrlund Student  

Tine Riklund Student  

Victor Johansson Student  

Erik Thorsten Sekreterare  

 

 

Föredragande 
Per Ragnarsson 

Bakgrund/Motivering 
I dokumentet ”Regler för interna köp och försäljningar vid Umeå universitet, personal” (2019-09-

10, dnr: FS 1.1-1550-19) anges att timkostnader för interna köp och försäljningar av undervisande 

personals insatser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställs årligen av rektor 

senast under september månad före aktuellt år. Dokumentet anger att timkostnaden beräknas 

utifrån aktuell medianlön för föregående år för respektive kategori, uppräknat med beräknad 

lönerevision utifrån centrala avtal för Umeå universitet för kommande år. RALS för 2020 har 

försenats på grund av covid-19, därför baseras beräkningen för 2021 på en uppskattad nivå av 

löneökning. I förslaget till timkostnad 2021 ingår en osäker bedömning att löneökning är 2,0 

procent. Lönekostnadspåslag (LKP) och ersättning för under motsvarande tid intjänad semester 

plus semestertillägg ingår i beräkningen. Utifrån denna beräkning föreslås timpriserna för 2021 

uppgå enligt nedan. Timkostnaden varierar mellan verksamhetsgrenarna då endast 

institutionsgemensamt påslag inkluderas för anslagsfinansierad verksamhet (då fakultets- och 

universitetsgemensamt påslag finansieras via ordinarie anslag). För bidragsverksamhet inkluderas 

påslag för samtliga tre nivåer då finansiär ska finansiera detta, därav en högre prisnivå inom denna 

verksamhet. För uppdragsverksamhet sker vissa minskningar av påslag på de tre nivåerna, 

exempelvis ingår inte antagnings- resp. examensfunktioner. 

  

Ökning av timkostnaden för 2021 förklaras av löneökning, ökad LKP (en procentenhet) samt ökat 

påslag för gemensamma kostnader. 

  

Inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå för lektorsbefattning och 

däröver 891 kr/klocktimme (2020: 861 kr/klocktimme), samt för adjunktsbefattning och därunder 

621 kr/klocktimme (2020: 605 kr/klocktimme). 
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Inom bidragsutbildning för lektorsbefattning och däröver 1 160 kr/klocktimme (2020: 1 103 

kr/klocktimme), samt för adjunktsbefattning och därunder 809 kr/klocktimme (2020: 775 

kr/klocktimme). 

  

Inom uppdragsutbildning för lektorsbefattning och däröver med 1 020 kr/klocktimme (2020: 988 

kr/klocktimme) samt för adjunktsbefattning och därunder med 711 kr/klocktimme (2020: 694 

kr/klocktimme). 

  

  

  

Beslut 
Rektor beslutar att 

  

• inom anslagsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställa timkostnad 

för år 2021 för lektorsbefattning och däröver med 891 kr/klocktimme, samt för 

adjunktsbefattning och därunder 621 kr/klocktimme 

  

• inom bidragsutbildning fastställa timkostnader för år 2021 för lektorsbefattning och 

däröver 1 160 kr/klocktimme, samt för adjunktsbefattning och därunder 809 

kr/klocktimme 

  

• inom uppdragsutbildning fastställa timkostnader för år 2021 för lektorsbefattning och 

däröver med 1 020 kr/klocktimme samt för adjunktsbefattning och därunder med 711 

kr/klocktimme. 

 

 

 

 

Hans Adolfsson 

Ordförande 

 

 

 

Expedieras till: 

Ann-Christine Edlund 

Boa Drammeh 

Carina Henningsson 

Christina Adolfsson 

Inger Duchek 

Lena Högback 

Per Höglund 

Per Ragnarsson 

Sara Öström 

Åsa Boily 


