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1. Allmänna förutsättningar budget 2022
Förutsättningarna för budget 2022 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut den
9 juni 2021. I kapitel 6 i budgetbeslutet kan man läsa alla detaljer som gäller för universitetsgemensamma funktioner där Universitetsförvaltningen ingår.
I 2019 års budgetbeslut tillkom en mening som fortfarande finns kvar i 2022 års budgetbeslut och
som har betydelse för vår verksamhet. Den lyder så här: ”Den anslagsfinansierade verksamheten
ska i normalfallet inte erbjuda ytterligare tjänsteköp internt inom universitetet” (se 6.1, andra
stycket).
De allmänna ekonomiska förutsättningarna för budgetarbetet är följande:




Index för år 2022 är 1,06 %.
Internhyran för år 2022 är 3 701 kr/kvm.
Priset för lokalvård för 2022 är 351,3 kr/kvm.

Lönekostnadspåslaget (LKP) höjs med 2,0 procentenheter för alla åldersgrupper 2022.
Den mycket kraftiga ökningen av pensionsavgifterna beror främst på lönedelar över 7,5 inkomstbasbasbelopp (2020:501 000 kr) har en betydligt högre procentsats på pensionsnivån. År 2018 var
det 1 227 personer på Umeå universitet som hade ett pensionsunderlag (medel av de fem föregående årens löner) som överstiger denna gräns och år 2020 var det 1 399 personer, vilket motsvarar
en ökning med 14 procent. Statens tjänstepensionsverk (SPV) har också sänkt sin ränta, vilket
medför ökade avgifter.
Nivåer för lönekostnadspåslag år 2022.
År 2022

År 2021

Personer födda 2006 och senare

56,584 %

54,584%

Personer födda 2003-2005, lönedel under 25 000 kr per månad

35,374 %

33,374 %

Personer födda 2003-2005, lönedel över 25 000 kr per månad

56,584 %

54,584 %

Personer födda 1988- 2002, lönedel under 25 000 kr per månad

44,89 %

42,89 %

Personer födda 1988- 2002, lönedel över 25 000 kr per månad

56,584 %

54,584 %

Personer födda mellan 1988 och 1997

56,584 %

54,584 %

Personer födda mellan 1956 och 1987

54,72 %

52,72 %

Personer födda mellan 1938 och 1955

36,85 %

34,85 %

Personer födda 1937 och tidigare

15,43 %

13,43 %

Åldersgrupp

LKP-höjningen ger en beräknad ökad kostnad för Universitetsförvaltningens anslagsverksamhet
2022 med cirka 2 000 Tkr.
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1.1.

Anslag från styrelsens budget- och anslagsfördelning

Ramanslag
Det totala basanslaget till förvaltningen för 2022 är 229,5 miljoner och det är en
ökning med 17,4 miljoner jämfört med 2021.
Denna ökning består av en indexuppräkning av basanslaget på 2,3 miljoner och
resterande ökning består av riktade satsningar enligt nedanstående beskrivning:
 Tillsvidareanställning av jurister, 1,8 mnkr
 Utökad bemanning av säkerhetsfunktionen, 0,9 mnkr
 Förstärkning kommunikation studentrekrytering, 0,5 mnkr
 Förstärkning forskningskommunikation, 1,0 mnkr
 Anslagsfinansiering av Inhousebyrån, 5,8 mnkr
 Strategisk satsning IT-säkerhet, 3,1 mnkr
 Anslagsfinansiering av klienthantering av datorer, 2,0 mnkr
I budgetbeslutet för 2021 tilldelades Universitetsförvaltningen medel motsvarande
3,9 miljoner kronor för vidareutveckling av IT-system, varav 1,5 miljoner kronor
avsåg Trygg filyta och en lagringslösning som uppfyller legala och externa krav på
forskningsdatahantering samt 0,9 miljoner kronor till lärplattformen Canvas samt
o,5 miljoner kronor för ISP (system förindividuella studieplaner för forskningsstuderande). Samtliga dessa områden är fortsatt mycket relevanta och dessa anslag
kvarstår därför år 2022.
Det finns ytterligare IT-strategiska satsningar som prioriteras högt inför 2022.
Dessa områden kommer att processas inom ramen för insatser för att stärka kvalitet inom utbildning och forskning, d.v.s. inom området digitalisering.
Lokalanslag
För lokalkostnaderna år 2022 erhåller Universitetsförvaltningen 15 938 Tkr i
anslag, vilket är en ökning med 0,8 % jämfört med 2021. (+134 Tkr)
Den totala lokalytan för Universitetsförvaltningen har minskat något mellan åren
2021 och 2022. Lokalytorna för Infocenter, Kommunikationsenheten och Planeringsenheten har utökats, medan lokalytorna för Enheten för forskningsstöd och
samverkan, International Office, Studentcentrum och Lokalförsörjningsenheten
har minskat.
Från och med 2020 finns det också ett specifikt anslag för hörsalar motsvarande
5,5 miljoner kronor per år som Universitetsservice handhar. Anslaget syftar till att
refinansiera området och klara teknikupprustningar.
Universitetsförvaltningen erhåller också för 2022 ett anslag för lokalvårdskostnaderna och det uppgår till 1 521 Tkr, vilket är en ökning med 1,6 % jämfört med
2021. (24 Tkr). Även här är det av betydelse att den totala lokalytan har minskat
för Universitetsförvaltningen 2022, då kostnaden fördelas utifrån den och prishöjningen är större än anslagsökningen.
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1.2. Modell för fördelning av ramanslag 2022 inom
Universitetsförvaltningen
Universitetsförvaltningen har sedan budgetåret 2016 haft en budget- och anslagsfördelning som
byggt på ersättning av verkliga kostnader så långt det varit möjligt. Denna modell har bidragit till
att varje enhet har byggt upp en väldigt bra grund för sitt ramanslag. Många faktorer har bidragit
till att det blir en förändrad modell 2022, t.ex. mer tillitsbaserad styrning och ett systematiskt
arbete för att minimera administrativt krävande processer. Varje enhet kommer att få både större
frihet och ansvar att förfoga över sitt ramanslag.
Beräkningen av ramanslaget för 2022 sker genom att vi använder 2021 års totala anslag och
multiplicerar det med det beslutade indexet för 2022 på 1,06%. Om enheten har fått nya riktade
medel så kommer dessa ingå i ramanslaget som betalas ut månadsvis i 12-delar och uppföljning av
dessa satsningar kommer ske enligt särskilda rutiner i dialog med förvaltningsledningen.

1.3. Samordning upphandling och inköp
Utredning om samordning av förvaltningens upphandlingsorganisation och inköpsarbete har
genomförts och beslut har tagits av Universitetsdirektör den 13 oktober 2021 att samla upphandlingsfunktionen där e-handelsfunktionen redan finns på Ekonomienheten. Detta får ekonomiska
konsekvenser som innebär att anslag följer med de personer som flyttar från Universitetsledningens kansli.

1.4. Sammanslagning IT-enheten och Enheten för IT-stöd
och systemutveckling
Enheterna har tidigare sammanförts i ett gemensamt verksamhetsområde men de har kvarstått
som två organisatoriska enheter med bland annat två separata budgetar. Ett projekt påbörjades
under kvartal ett 2021 för att arbeta mot att inrätta en organisatorisk enhet med en gemensam
budget och verksamhetsplanering. Från 2022-01-01 har det beslutats att organisationsenhet 7540
kommer att vara den gemensamma organisationsenheten.

2. Medel från satsningen ”Insatser i syfte att
stärka forskning och utbildning”
Universitetsstyrelsen fattade den 21 april 2021 beslut om en särskild satsning finansierad ur
universitetets myndighetskapital för insatser i syfte att stärka universitetets forskning och utbildning. Omfattningen är 315 mnkr fördelade över åren 2021- 2025, varav Universitetsförvaltningen
har totalt fått tilldelat drygt 61 mnkr totalt från de bägge besluten som fattats.
Det finns också ett specifikt rektorsbeslut från 2021-06-29 gällande uppföljnings- och ekonomirutiner för dessa beviljade medel och särskilt viktigt att notera är att det kommer att göras en bedömning om projektets medelsförbrukning följer tidsplanen. Bedömningen utgår från att erhållna medel ska vara förbrukade enligt nedan, från 2022 kan ej förbrukade medel dras in till universitetsgemensam nivå.
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20 procent av erhållna medel år 2021 förväntas vara förbrukade år 2021,
40 procent av erhållna medel år 2021─2022 förväntas vara förbrukade år 2022,
70 procent av erhållna medel år 2021─2023 förväntas vara förbrukade år 2023,
80 procent av erhållna medel år 2021─2024 förväntas vara förbrukade under år 2024,
90 procent av erhållna medel 2021─2025 förväntas vara förbrukade under år 2025.
Dispositionstiden för erhållna medel inom satsningen är som längst 2027-12-31. Eventuellt överskott vid dispositionstidens slut kommer att återföras till universitetsgemensam nivå.

2.1. Beslut 1
Utifrån rektors beslut den 18 maj 2021 om tilldelning till Universitetsförvaltningen så har universitetsdirektör tagit beslut om nedan fördelning till enheterna.
Tkr
2021
Identitets- och behörighetshantering för ITsystem (Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)
IT-stöd för forskningsprocessen (Prioriteras av
strategiska råd samt Rådit)
Office 365 -universitetets digitala verktygslåda
(Prioriteras av strategiska råd samt Rådit)
E-arkiv (prioriteras av strategiska råd samt Rådit)
Mentimeter (Prioriteras av strategiska råd samt
Rådit)
Licenshantering (Prioriteras av strategiska råd
samt Rådit)
Ekonom/utredare 50 %

SUMMA

2.2.

2022

2023

2024

Summa Enhet
år 20212025 2025

2 000

2 000 Enheten för IT-stöd och systemutveckling

800

800 Enheten för IT-stöd och systemutveckling

4 240

4 240 Enheten för IT-stöd och systemutveckling

4 067

1 100

1 100

1 100

1 100

285

285

285

285

285

1 425 Enheten för IT-stöd och systemutveckling

450

900

900

900

900

4 050 Enheten för IT-stöd och systemutveckling

243

485

485

485

485

12 085

2 770

2 770

2 770

2 770

8 467 Universitetsledningens kansli

2 183 Planeringsenheten

23 165

Beslut 2

Utifrån rektors beslut den 7/9 om tilldelning till Universitetsförvaltningen så har universitetsdirektör tagit beslut om nedan fördelning till enheterna.
Tkr

Tillgänglighet (för studenter på samtliga nivåer,
dvs inkl. forskarstuderande)
Utökat stöd till intsitutioner/enheter gällande
Dataskyddsförordningen (GDPR) samt juriststöd
Utveckla beslutstödsystem
Införande av ärendehanteringssystem
Teknik i undervisningssalar
Engelsk översättning och språkgranskning
Internationell studentrekrytering
Ett hållbart campus
Utveckling av studentapplikation
Förstärkt forskningsstöd med fokus på utökat
stöd för EU-finansiering
Stöd vid ansökan till EUI (European Universities
Initiative)

SUMMA

Summa Enhet
år 20212025 2025

2021

2022

2023

2024

1 000

2 000

2 000

2 000

1 000
1 000
1 250
500
500
500
500
500

1 000
1 000
1 250
500
500
500
500
500

1 000
1 000
1 250
500
500
500
500
500

1 000

1 800

1 800

1 800

1 800

500

1 500

7 000 Universitetsförvaltningen gemensamt

250
500
500
500

1 000

1 000

1 000

1 000

10 550

10 550

10 550

5 550
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4 000 Universitetsledningens kansli
3 000 Planeringsenheten
4 000 Enheten för IT-stöd och systemutveckling
2 500 Universitetsservice
2 000 Kommunikationsenheten
1 500 International Office
2 000 Lokalförsörjningsenheten
1 500 Kommunikationsenheten
Enheten för forskningsstöd och
7 200 samverkan
4 000 International Office

38 700
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2.3. Universitetsgemensamma insatser
Det kommer också finnas insatser där medlen ligger på universitetsgemensam nivå, men där projektansvaret helt eller delvis kommer att ligga hos några av förvaltningens enheter.
Exempel på dessa är:
Forskningsdatahantering: ITS, UB, Universitetsledningens kansli
Forskningsinfrastruktur: Enheten för forskningsstöd och samverkan
Laborativ forskning: Lokalförsörjningsenheten
Konferensserie: Kommunikationsenheten
UmU-gemensamma forskningsinsatser: Kommunikationsenheten
Hanteringen av dessa medel kommer att vara annorlunda jämfört med de tidigare beslutade insatserna i beslut 1 och 2. All rapportering ska t.ex. gå direkt till Planeringsenheten och inga underprojekt behöver läggas upp på projektansvariga enheter.

3. Universitetsförvaltningen gemensamt
Universitetsförvaltningen gemensamt är en egen organisationsenhet där t.ex. löner för universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör återfinns. Det finns även förvaltningsgemensamma driftskostnader t.ex. gemensamma arrangemang för hela förvaltningen såsom informationsmöten, föreläsningar, gemensamt fika samt chefsseminarier mm. Medel är även avsatta för
hela förvaltningens telefonikostnader.
Här ingår också kostnader för samordning av Umeå universitets arrangemang: Årshögtiden och
Vårpromotionen. Även medel för ceremonimästares lön finns här. Övriga arrangemang flyttades
2018 till Kommunikationsenheten, däribland Kunskapsnoden, Ledningens beställningar, Rektors
värdskap och NOR.

3.1. Total budget 2022
Budget för 2022 – universitetsförvaltningen

2022

2021

Intäkter

261,1

245,9

Skype för hela förvaltningen
Lokaler + lokalvård
Universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör,
Basanslag till enheterna
Arrangemang, seminarier, övrig drift mm
Tillfälliga satsningar

1,7
17,5
2,0
239,6
0,3
0

1,7
17,7
2,0
217,2
0,3
7,0

Totala kostnader

261,1

245,9

Kostnader
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3.2. Myndighetskapital
Universitetsförvaltningen har de senaste åren arbetat aktivt med myndighetskapitalet, efter boksluten har indragningar gjorts av dessa medel till central nivå för att omfördela och göra tillfälliga
satsningar utifrån vad som bedömdes mest lämpligt ur ett övergripande universitetsperspektiv.
Inför budgetåret 2022 finns nedan beviljade tillfälliga medel från myndighetskapitalet:

Nya beviljade tillfälliga medel 2022
Enhet

Beviljat belopp

Område

LOK

565 Delfinansiering med 50% av resurs

PLAN

100 Delfinansiering med 10% av ekonomiresurs

GEM

1 000 Inrätta temporär resurs för digitaliseringsstöd

EA

200 Webbetalningar

PERS

295 Åtgärder utifrån DOs granskning 50% jan-aug

EA

460 Avtalsägarskap utanför US, 50% tjänst

KOM
Totalt

250 Profilprodukter
2 870

Det finns också projekt som är pågående där kvarvarande belopp vid årsbokslutet förlängs till son
längst den 31 december 2022, dessa beloppen är därför uppskattade i nedanstående tabell.

Enhet

Beviljat belopp

Område

EA

300 Ekonomipoolen

EA

332 Ekonom, ersättning för översyn redovisningsmodellen

SC

387 ALVA-anställning 1 år antagningen

PERS

211 EduAdmin för nyttjande under 2021 och 2022

PERS

538 Digitalisering av PASS/Primula

PERS
IT

381 Digitalt avvikelsehanteringssystem tillsammans med LOK
1 000 Webisp, del av rektors riktade medel

IT

432 Canvas, extra förstärkning för Cambro och Moodle

LOK

650 Inredningsplanering

LOK

341 Verktyg för genomförande av riskanalyser

LOK

300 Kartläggning IT tillsammans med Universitetsservice

LOK

360 Införande av ny lösning Umu-kort

US

146 Satsning arbetsmiljö och hälsa

US
Totalt

118 Hållbarhet och källsortering
5 496
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4. Anslag och övrig finansiering per enhet
Alla belopp är i Tkr.
Enhet
RAManslag
Universitetsledningens kansli
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten
Lokalförsörjningsenheten
Personalenheten
Planeringsenheten
Studentcentrum
International Office
Enheten för forskningsstöd
och samverkan
Enheten för IT-stöd och
systemutveckling
Universitetsservice
Info.center
Förvaltningen gemensamt

SUMMA

14 067
19 864
32 255
12 187
27 332
14 647
31 301
8 136

MK
StudieBeslut
Insatser från UF avg.medel rektor

Övrig
Summa
finansiering år 2022

2 100
1 000
500
1 485

1 292
250
2 216
1 425
100
387

1 500

19 934

1 800

66 872
4 338
5 494
4 705

2 435
500

1 432
264

2 000

1 000

261 132

13 320

8 366

161
900
900
750
1 229
5 109

1 200
837

16 167
21 317
34 405
14 903
29 657
16 982
34 117
15 582
21 734
70 739
5 102
5 655
7 705

161

6 660

3 387

1 200 294 065

Ramanslaget från Universitetsförvaltningens betalas ut i 1/12-delar.
Insatserna rekvireras tertialvis och alla kostnader tas med inklusive GEM-kostnader. Tänk också
på när det gäller insatser att de medel som finns kvar från 2021 ska också budgeteras för 2022.
Beviljade satsningar från Universitetsförvaltningens myndighetskapital rekvireras tertialvis.
Studieavgiftsmedel, beslut från rektor och övrig finansiering betalas ut månadsvis i 12-delar.
Besluten från rektor avser följande:
Kommunikationsenheten 900 Tkr för nationell marknadsföring
Pers0nalenheten 900 Tkr för omställning
Planeringsenheten 750 Tkr för förstärkt sekreterarstöd ledningen
Internationell Office 300 Tkr Sydkoreaprojektet, 537 Tkr Miraiprojektet
Övrig finansiering har Studentcentrum fått fortsättning på satsning studenthälsa med 1 200 Tkr
I ramanslaget finns riktade satsningar från styrelsens budget som ska följas upp specifikt.

Enhet
ULK
LOK
KOM
KOM
KOM
IT
IT
Totalt

Beviljat belopp
1 800
900
500
1 000
5 800
3 100
2 000
15 100

Område
Tillsvidaranställning av jurister
Utökad bemanning av säkerhetsfunktionen
Förstärkning kommunikation studentrekrytering
Förstärkning forskningskommunikation
Inhousebyrån anslagsfinansieras
Strategisk satsning IT-säkerhet
Klienthantering för datorer
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5. Ny redovisningsmodell för fördelning av
universitetsgemensamma kostnader
Umeå universitets modell för fördelning av gemensamma kostnader har funnits sedan år 2010.
Utifrån önskemål från fakulteterna har en översyn av modellen genomförts i syfte att undersöka
om det finns alternativa fördelningsmodeller för gemensamma kostnader som leder till att fördelningen blir mer tydlig, transparant och förutsägbar för samtliga organisatoriska nivåer. Under
perioden 2010–2020 har universitetsgemensamma kostnader fördelats utifrån en modell med
fasta belopp baserad på en historisk kostnadsbas. Den 31 mars 2021 fattade rektor beslut om att
universitetsgemensamma kostnader från och med år 2022 istället ska fördelas genom en fast procentsats. Beslutet har föregåtts av ett remissförfarande och ett flertal dialoger mellan universitetsledning och ledning för fakulteter/motsvarande.
Beslutet innebär i huvudsak att
- fast procentsats används för att fördela universitetsgemensamma kostnader (UGEM) inom hela
Umeå universitet och att dessa ska fördelas på samma sätt oavsett vilken typ av universitetsgemensamma kostnader som avses,
- fast procentsats används för att fördela fakultets-/förvaltningsgemensamma kostnader (FGEM)
för samtliga fakulteter och för universitetsförvaltningen inom Umeå universitet,
- ingen förändring sker avseende fördelning av institutions-/enhetsgemensamma kostnader
(IGEM) och att institutions-/enhetsspecifika procentsatser därmed även ska gälla fortsättningsvis.

5.1. Universitetsgemensamma kostnader (UGEM)
I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för respektive verksamhet. Nivåerna är framtagna
utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Umeå universitet och budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2022. Nivåerna påverkas således av flera faktorer än en förändrad
fördelningsmodell. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2022.

Fast procentsats
2022

Verksamhet
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh10-12)
Uppdragsutbildning (vh13)
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)
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5.2. Förvaltningsgemensamma kostnader (FGEM)
Även förvaltningsgemensamma kostnader ska fördelas på samma sätt som universitetsgemensamma kostnader och den 22 juni 2021 beslutade universitetsdirektör om de fasta procentsatserna
som ska gälla 2022 för Universitetsförvaltningen.
I tabellen nedan framgår fasta procentsatser för förvaltningsgemensamma kostnader för Universitetsförvaltningen för respektive verksamhet. Nivåerna är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på fakultetsnivå för Universitetsförvaltningen. Nivåerna påverkas av flera faktorer än enbart en
förändrad fördelningsmodell. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2022.

Fast procentsats
2022

Verksamhet
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh10-12)
Uppdragsutbildning (vh13)
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)

1,7%
1,7%
1,7%
1,7%

I syfte att ge ökad stabilitet och förutsägbarhet är målsättningen att den årliga variationen av procentsatserna maximalt ska uppgå till 0,5 procentenheter mellan två år. Även om målet med processen för att beräkna fasta procentsatser är att nå en låg avvikelse mellan verkligt utfall och budgeterad
kostnad kommer kalkyldifferenser att uppstå. Modellen att hantera kalkyldifferenser är enhetligt
beslutad över hela universitetet för både universitetsgemensam nivå och fakultetsgemensam nivå.
Kalkyldifferenser på fakultetsgemensam nivå bokförs på ett uppsamlingsprojekt enligt samma princip som för universitetsgemensam nivå.
Ingen avräkning eller efterdebitering/återbetalning sker mellan universitetsnivå och fakultetsnivå
eller motsvarande.
Målsättningen är att ha full kostnadstäckning på tre års sikt.
Fördelningen av anslag för gemensamma kostnader från och med budgetåret 2022 följer rekommendation av budgetchef och innebär att i resursfördelningen fördelas ett gemensamt anslag i syfte
att täcka samtliga kostnader för anslagsfinansierad verksamhet på enhetsnivå.

5.3. Medfinansiering
En förändrad redovisningsmodell för gemensamma kostnader ger upphov till att reglerna för medfinansiering också måste förändras. Inför 2022 kommer dock inte reglerna för medfinansiering att
förändras, utan en översyn av nya regler görs just nu och det finns en tidplan att rektor ska fatta ett
nytt beslut i januari 2022 för nya medfinansieringsregler som ska börja gälla från 2023.
Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell
andel av stödverksamhetens kostnader. Målet ska alltid vara att försöka få så fullständig finansiering som möjligt från finansiärer. Medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader ska
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endast ske undantagsvis och antalet undantag ska vara begränsat. Fr.o.m. den 1 januari 2014omfattar samtliga beslut om interna universitetsgemensamma satsningar samtliga kostnader, d.v.s.
även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att beviljade medel ska täcka kostnader för
både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering av gemensamma kostnader utgår därmed inte för dessa satsningar.
Medfinansiering bokförs på Bukod 315 i RD och ska 2022 bokföras på de specifika projekten:
xxxx00982 Medfinansiering GU
xxxx00983 Medfinansiering FoU

UNIVERSITETSSNIVÅ (UGEM) MEDFINANSIERING
GU
Enhet
Universitetsledningens kansli
Kommunikationsenheten
International Office
Personalenheten
Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Universitetsservice
Förvaltningen gemensamt

Fo/FoU

Vh11/12

Totalt

Övr univ.gem

Vh 21/22

Vh 71/97

2022

30 113
131 209
1 477

-162 799

154 307
33 589
56 173
-244 069

5 451 512

30 113
131 209
1 477
154 307
33 589
56 173
5 044 644

0

0

5 451 512

5 451 512

SUMMA

FÖRVALTNINGSNIVÅ (FGEM) MEDFINANSIERING
GU
Enhet
Universitetsledningens kansli
Kommunikationsenheten
International Office
Personalenheten
Enheten för IT-stöd och systemutveckling
Universitetsservice
Förvaltningen gemensamt

SUMMA

Fo/FoU

Vh11/12

Totalt

Övr univ.gem

Vh 21/22

Vh 71/97

2022

2 697
11 753
90

-14 540

13 822
3 009
5 032
-21 863

0

0
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