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Timkostnader för interna köp och försäljningar 
av lärares insatser vid Umeå universitet år 2022 

Närvarande 

Katrine Riklund Prorektor Ordförande 

Chatarina Larson Universitetsjurist  

Gustav Svensson Student  

Modar Alhamad Student  

Dennis Jakobsson Sekreterare  

 

 

Föredragande 
Isabelle Riby 

Bakgrund/Motivering 
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 fastställs årligen av rektor senast under 

november månad före aktuellt år. Dokumentet anger hur beräkning av timkostnaden ska 

genomföras och fr.o.m. 2022 görs en förändring i beräkningen till följd av att Umeå universitet 

fr.o.m. 2022 övergår till att fördela universitets- och fakultetsgemensamma kostnader enligt en 

fast procentsats (enligt rektorsbeslut 2021-03-30, dnr: FS 1.5-517-21). Förändringarna innebär att 

fastställd procentsats för universitetsgemensamma kostnader samt ett snitt av fakulteternas 

fastställda procentsats för fakultetsgemensamma kostnader för aktuellt år används istället för ett 

treårigt genomsnitt som använts tidigare. För anslagsfinansierad verksamhet görs också 

förändringen att gemensamma kostnader för samtliga tre nivåer inkluderas, tidigare inkluderades 

endast institutionsgemensamma kostnader. Denna förändring innebär att timkostnaden för 

anslags- och bidragsfinansierad verksamhet kommer vara samma. Utifrån detta föreslås följande 

timkostnader för 2022. 

Inom anslags- och bidragsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 

lektorsbefattning och däröver med 1 160 kr/klocktimme (2021: 891 kr/klocktimme för 

anslagsfinansierad utbildning respektive 1 160 kr/klocktimme för bidragsfinansierad utbildning), 

samt för adjunktsbefattning och därunder med 809 kr/klocktimme (2021: 621 kr/klocktimme för 

anslagsfinansierad utbildning respektive 809 kr/klocktimme för bidragsfinansierad utbildning). 

Inom uppdragsutbildning för lektorsbefattning och däröver med 1 037 kr/klocktimme (2021: 1 020 

kr/klocktimme) samt för adjunktsbefattning och därunder med 727 kr/klocktimme (2021: 711 

kr/klocktimme). 

Beslut 
Rektor beslutar att 

inom anslags- och bidragsfinansierad utbildning på grundnivå och avancerad nivå fastställa 

timkostnader för 2022 för lektorsbefattning och däröver med 1 160 kr/klocktimme, samt för 

adjunktsbefattning och därunder med 809 kr/klocktimme, 
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inom uppdragsutbildning fastställa timkostnader för 2022 för lektorsbefattning och däröver med 1 

037 kr/klocktimme samt för adjunktsbefattning och därunder med 727 kr/klocktimme. 

 

 

 

 

Katrine Riklund 

Ordförande 

 

 

 

Expedieras till: 

Ann-Christin Edlund 

Boa Drammeh 

Carina Henningsson 

Christina  Adolfsson 

Susanne Fahlgren 

Lena Högback 

Per Höglund 

Per Ragnarsson 

Sara Öström 

Åsa Boily 


