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STYR 2018/598

F a k u l t e t s s t yr e l s e n

Myndighetskapitalfinansierat program för vissa kortare
anställningar
Rektor har beslutat (Dnr STYR 2017/799) att måltalet för myndighetskapitalet vid
fakulteterna ska vara högst 15 % i relation till fakultetens totala kostnader den 31
december 2018. Den naturvetenskapliga fakulteten har ett myndighetskapital
uppgående till drygt 30 Mkr på fakultetsnivå.
Merparten av fakultetens institutioner har ett myndighetskapital nära eller
överstigande 15 % och fakulteten räknar därför med att bli skyldiga att till
universitetet centralt betala 10 % av det myndighetskapital som överstiger 15 % av
fakultetens omsättning. Det är olyckligt att det myndighetskapital som finns på
fakultetsnivå bidrar till det så kallade förbjudna myndighetskapitalet.
Då flertalet institutioner har ett myndighetskapital som överstiger 15 % är det inte
meningsfullt att göra en tillfällig förstärkning av ramtilldelningen. Istället är det
nödvändigt med åtgärder som stimulerar förbrukning av medel på kort sikt.
Förslagsvis lanseras ett program för finansiering av kortare anställningar såsom
anställning av doktorander, personer på post doc-nivå (postdoktor eller forskare)
eller gästprofessor. Medlen kan användas för att delfinansiera en anställning av en
biträdande lektor om institutionen kan visa att detta bättre fyller institutionens
behov. Satsningen är tänkt att pågå under två år, och ger på så sätt en relativt
snabb effekt på myndighetskapitalet.
Kostnaden för en postdoktoranställning beräknas vara ca 600 tkr per år exklusive
OH, och kostnaden för en doktorandanställning ca 500 tkr/år. Då det är viktigt att
ha en buffert för kommande satsningar är föreslaget att använda hälften av
myndighetskapitalet för satsningen. Baserat på gällande ramar skulle en utdelning
av cirka halva myndighetskapitalet resultera i följande tilldelningar (första
kolumnen exakta siffror, andra kolumnen rekommenderat belopp, avrundat och
anpassat till en miniminorm).
Andel av 15 mkr i förhållande till fakultetstilldelning för 2018

Totalt belopp att söka i
föreslagen satsning

Institutionen för
astronomi och teoretisk
fysik

980 tkr

1000 tkr

Biologiska institutionen

3620 tkr

3500 tkr

Fysiska institutionen

1626 tkr

1500 tkr
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Geologiska institutionen

1102 tkr

1000 tkr

Institutionen för
naturgeografi och
ekosystemvetenskap

1258 tkr

1500 tkr

Kemiska institutionen

2982 tkr

3000 tkr

Matematikcentrum

758 tkr

1000 tkr

Avd. för medicinsk
strålningsfysik

474 tkr

1000 tkr

Centrum för klimat- och
miljöforskning

2199 tkr

2000 tkr

Beslut
Fakultetsstyrelsen beslutar att:
− inrätta ett tvåårigt program för anställning av doktorander, anställningar på
postdoc-nivå och gästprofessorer (gäller även anställning som biträdande
lektor om särskilda skäl finns).
− använda högst 15,5 mkr av det myndighetskapital som finns på
fakultetsnivå för att finansiera programmet. Institutionerna kan erhålla
högst följande belopp:
Institutionen för astronomi och teoretisk fysik
1000 tkr
Biologiska institutionen
3500 tkr
Fysiska institutionen
1500 tkr
Geologiska institutionen
1000 tkr
Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap
1500 tkr
Kemiska institutionen
3000 tkr
Matematikcentrum
1000 tkr
Medicinsk strålningsfysik
1000 tkr
Centrum för klimat- och miljöforskning
2000 tkr
− ansökan om medel ska göras av prefekt till dekan snarast möjligt, dock
senast den 13 juni 2018. Ansökan ska innehålla motivering till satsningen
(underrepresenterat kön, utveckling av nytt forskningsområde,
tvärvetenskap etc.).
− delegera till dekan att fatta beslut om tilldelning enligt ovan angivna
belopp.
− medel utbetalas när medarbetaren börjat sin anställning, och institutionen
har kostnader för anställningen ifråga.
Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen efter hörande av
ledningsrådet, och efter föredragning av kanslichef Catrin Malmström.

På fakultetsstyrelsens vägnar

Sven Lidin

Catrin Malmström

