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Institutionsbudget 2018 för socialhögskolan (PRELIMINÄR!!!) 

 
1 Förutsättningar                                                                                                                                                                             

Institutionerna beslutar om fördelning av resurserna utifrån de tilldelade ramarna. 
Om inte annat uttryckligen anges är målet att institutionerna ska förbruka hela 
anslaget under 2018 och institutioner med myndighetskapital bör i institutionens 
totalbudget ta hänsyn till detta i syfte att minska kapitalet.  

Budgeten upprättas enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande 
förutsättningar.   

• Vissa justeringar görs på fakultetsnivå med anledning av den 
rimlighetsbedömning som görs av institutionernas totalbudgetar 

• Löneuppräkningen i budgeten 2018 är uppskattad till 2,7 procent i relation till 
aktuella septemberlöner 2017. Uppräkningen avser avtalsperioderna från         
1 oktober 2017 till och med 31 december 2018 

• Lönekostnadspåslaget uppgår till 50,04 procent 
• Pris och löneomräkningen uppgår för året till 1,84 procent 
• Handel mellan fakulteterna är inkluderad 
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2 Total institutionsbudget för 2018 

(tkr)
Budget 

2018
Prognos 3 

2017
Diff               
tkr

Diff               
%

Utbildning
Intäkter 80 080 78 972 1 108 1,4%
Kostnader 79 253 79 299 -46 -0,1%
Resultat 827 -327 1 154

Forskning
Intäkter 31 296 30 159 1 137 3,8%
Kostnader 31 245 30 844 401 1,3%
Resultat 51 -685 736

Totalt resultat 878 -1 012 1 890 215,3%

Myndighetskapital -661 -1 539 878 -57,1%

Sammanfattande kommentarer till institutionsbudgeten 
Perioden 2015-2017 har kännetecknats av en mycket ansträngd ekonomisk 
situation. Kraven på att anpassa institutionens verksamhet och kostnader till de 
ekonomiska förutsättningarna har varit hårda. Budgeten 2018 indikerar att 
institutionens ekonomi har återhämtat sig och förhoppningsvis stabiliserats. Arbetet 
med att minska kostnader och prioritera om resurser som inleddes 2015 ligger till 
grund för att institutionen 2018 kan budgetera för ett positivt resultat på 
utbildningssidan. Det budgeterade överskottet för 2018 på knappt 900 tkr är 
välkommet då myndighetskapitalet, som successivt minskat, behöver ökas på. 
Detta inte minst mot bakgrund av att vi i samband med bokslutet 2017 kommer att 
synliggöra den lärarlöneskuld som fram tills nu inte bokats upp (synliggjorts). 
 

Anställda – sammanfattande kommentar till utvecklingen av 
heltidsekvivalenter 

  
Primula dec 

2016  
Primula Nov  

2017  
Budget  2018 

Nov  Förändr Förändr % 
Adjunkt 13 11 10 -1 -9% 
Lektor 38 37 38 1 4% 
Meriteringsanställning 2 2 2 0 0% 
Professor 9 8 7 -1 -12% 
Administrativ personal 13 15 15 0 0% 
Annan undervisande o 
forskande person 0 0 1 0 900% 
Innehavare av dokt.tjänst 19 17 16 -1 -7% 
Total 94 89 88 -1 -1% 
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Antalet anställda har under perioden 2015-2017 minskat med 10-12 procent, inga 
pensionsavgångar har exempelvis ersatts och vi har i dagsläget mycket få vikarier. 
En rekryteringsplan ska göras men mot bakgrund av tidigare och kommande 
pensionsavgångar samt delpensioneringar under den närmaste femårperioden 
planeras för nyanställningar i storleksordningen tio lektorer. Fem utlysningar 2018-
2019 och lika många 2020-2022. Inför 2019 går två administratörer i pension som 
måste ersättas. Under 2018 ska även behovet av utökade T/A resurser utredas. 
Detta handlar inte minst om ett ökat tryck på institutionens administrativa resurser 
kopplat till de många nya forskningsprojekten. 

Under 2018 har vi två externfinansierade forskaranställningar. För att stimulera 
forskning och forskare på alla nivåer i forskningskarriären är det emellertid 
önskvärt att fakultetsmedel framöver också kan användas för att exempelvis 
finansiera postdoktorer eller biträdande lektorer. Under senare år har inte de 
fakultetsanslag vi har räckt till. Frågan om vi framöver vill använda/fördela vårt 
fakultetsanslag för att finansiera denna form av karriärstjänster bör emellertid 
övervägas på nytt. 

Hösten 2018 antar institutionen minst fyra nya doktorander. Blickar vi fem år 
framåt planeras antagningar vartannat år eller m.a.o. 2020 och 2022 i samma 
omfattning. 

Indirekta kostnader 

(tkr) 

Budget 2018 Prognos 3 
2017

Diff                
tkr

Diff               
%

Universitetgemensamma -14 379 -14 267 -112 0,8%
Områdesgemensamma -7 323 -7 023 -300 4,3%
Institutionsgemensamma -14 271 -16 316 2 045 -12,5%
Totalt -35 973 -37 606 1 633 -4,5%

De institutionsgemensamma kostnaderna , vs 91, minskar under 2018.  Den 
främsta orsaken till att kostnaderna är lägre än tidigare är att två 
utbildningskoordinatorer fått tjänst inom externa bidrag. Vidare har en 
internationell koordinator lönekonterats på vs 11(grundutbildning), 10 %, för att 
spegla den undervisning som görs på SOAA02, en utbildningsadministratör slutade 
under 2017 och en studierektor minskar sitt uppdrag på vs 91 till förmån för vs 54 
(uppdragsutbildning) 

 

3 Utbildning 
 

Efter en snabb expansion under några år är nu Socialhögskolans verksamhet sedan 
2015 inne i en process av anpassning till ett planerat och successivt minskat 
utbildningsuppdrag. Då minskningen inleddes 2011 låg uppdraget på 1184 
helårsstudenter att jämföra med uppdraget 2017 som uppgick till 1020. Planerat var 
emellertid att utbildningsuppdraget efter att ha nått sin lägsta punkt under 2016 
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(1040 helårsstudenter) skulle ligga fast eller t.o.m. öka igen. Inför 2018 är 
emellertid utbildningsuppdraget, i jämförelse med 2017, oförändrat (1020 
helårsstudenter) vilket är positivt.  

Frågan om genomströmning har uppmärksammats under året då Socialhögskolan 
inför 2017 fick utbildningsuppdraget sänkt. För att framöver inte riskera att tappa 
studenter har vi vidtagit flera åtgärder. Det planerade överintaget på 
socionomprogrammet i Helsingborg har ökats, dessutom kommer de pausade 
internetbaserade grundkurserna att startas upp igen fr.o.m. hösten 2018. Parallellt 
har ett utvecklingsarbete i syfte att ta fram data för en mer systematisk uppföljning 
av studenternas studieresultat påbörjats. Uppföljningen av studieresultat är ett 
integrerat inslag i det pågående arbetet med att ta fram en modell för hur vi ska 
arbeta systematiskt med kvalitetsuppföljning och kvalitetsutveckling på 
institutionen framöver. Den SI-verksamhet som startades upp hösten 2016 för 
studenter på första terminen har utvidgats och omfattar i dagsläget även studenter 
på termin två och tre. SI (Supplemental Instruction) används inom hela 
universitetet och innebär att studenter som kommit en bit i sina studier, och har gått 
SI-ledarutbildning, håller i studiegrupper för studenter på tidigare terminer. 

Inför 2018 ökar tilldelningen av fakultetsmedel för utbildning. Med hänsyn taget 
till pris- och löneuppräkning är ökningen marginell men från vårt perspektiv är 
detta ett trendbrott. Institutionens andel av de LU- och fakultetsgemensamma 
kostnaderna ökar heller inte lika kraftigt inför 2018 som inför tidigare år. 
Institutionens ekonomi är fortsatt under press men tendenser till återhämtning och 
stabilisering finns. Det är läge att lyfta blicken och se framåt. Under 2018 planeras 
därför utlysningar av nya läraranställningar. Vi måste ersätta de lärare och forskare 
som redan har eller inom en nära framtid kommer att gå i pension. Vi behöver 
resurser/marginaler för nytänkande och utvecklingsarbete. Vi behöver också ha en 
större flexibilitet och arbetsro i verksamheten.  Vi måste säkra att vi har kompetens 
inom områden där sådan riskerar att försvinna.  

Under 2018 kommer de utvecklingsarbeten som pågår att fortsätta medan andra 
startas upp. Genomlysningen av socionomprogrammet enligt handlingsplan ska 
påbörjas. Förutsättningarna att ge en internationell masterutbildning ska utredas. 
En satsning på uppdragsutbildning är förberedd och under 2018 är målsättningen 
att vi i större utsträckning än nu ska kunna möta efterfrågan på fortbildning på 
detta sätt. Arbetet med att på sikt få till stånd en profilering av vår verksamhet på 
Campus Helsingborg fortsätter. Syftet är att utifrån de unika förutsättningar som 
Campus Helsingborg erbjuder profilera utbildningen både innehållsmässigt och 
pedagogiskt. Det finns även ett starkt önskemål om att skapa forskningsplattformar 
på Campus. De profiler vi diskuterar handlar bl.a. om ledarskap/projektledning, 
brukarmedverkan, praktiknära forskning, (social) innovation och 
samhällsentreprenörskap. I fokus 2018 ligger även fortsatt arbete med att få ge den 
föreslagna specialistutbildningen för sjukhuskuratorer på Socialhögskolan. 
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Resultat och balansräkning.  

Resultaträkning 
Utf 

2016  
Utf 2017 
Jan- Sep  

Bud 2017 
Jan- Sep  

Avvikelse 
bud-utfall  Bud 2017  

Prognos 
2017  

Avvikelse 
bud-prog  

Bud 2018 
(pågående)  

Årets inkomst statsanslag 75 787 57 167 57 108 59 76 175 76 211 36 77 891 
Årets inkomst bidrag 636 18   18   18 18   
Årets inkomst uppdr, avg, 
övr. 4 298 1 350 1 544 -194 2 059 3 243 1 184 1 750 
Nettoperiodisering 306 361   361   -500 -500 437 
Finansiella intäkter 5 1   1         
Transfereringar-I 31               
Summa Intäkter 81 063 58 897 58 652 244 78 234 78 972 738 80 078 
Personalkostnader & 
stipendier -50 631 -37 127 -36 298 -830 -47 992 -48 051 -59 

-48 230 
 

Löpande 
semesterkostnader -179 0   0         
Lokalkostnader -9 566 -6 354 -6 274 -79 -8 369 -8 395 -26 -8 182 
Driftkostnader -5 451 -3 669 -3 623 -46 -4 832 -5 045 -213 -5 107 
Avskrivningskostnader -280 -156 -159 4 -208 -208 0 -187 
Ind kostn ovanliggande 
nivåer -16 818 -13 201 -13 201 -0 -17 601 -17 601 0 -17 548 
Påläggsbokföring 0 0 0 0 -0 0 0 0 
Finansiella kostnader -4 -0   -0         
Transfereringar-K -31               
Summa Kostnader -82 959 -60 506 -59 555 -952 -79 002 -79 299 -298 -79 253 

Summa RR -1 896 -1 610 -903 -707 -768 -327 440 827 
 

Ekonomisk analys  

Utbildningsuppdraget för Socialhögskolan är oförändrat och uppgår till 1020 HÅS 
även för 2018. Att produktionsantalet är stabilt skapar förutsättningar för 
institutionen att långsiktigt planera sin verksamhet för bästa möjliga resultat, både 
vad gäller utbildningskvalitet, forskningsverksamhet och samverkansinitiativ. 

Intäkter  

Statsanslagen ökar jämfört med budget 2017 med 1 716 tkr. Uppräkningen ger 
Socialhögskolan möjlighet att bedriva en yrkesinriktad utbildning med de speciella 
krav en sådan innebär.  

Under 2017 har det varit en stram personalplanering som gör det svårare för 
personalen att ta utbildningsuppdrag utanför den egna institutionen. Därför räknar 
vi med en minskning av den undervisning som sker utanför Socialhögskolan. Det 
har också flaggats för att intäkter för betalande studenter kan vara lägre för 
Socialhögskolan under 2018 än under tidigare år. Det är ytterligare en anledning 
till att budgetposten avgifter och andra ersättningar minskar jämfört med 2017 års 
budget. Att jämföra med prognosen på samma post blir missvisande eftersom det 
under 2017 kom in medel för uppdragsutbildningar som legat kvar på LUCE. För 
2018 planerar socialhögskolan en fortsatt offensiv för att sälja utbildningar. Det 
möjliggörs av det periodiserade belopp som finns kvar från tidigare 
uppdragsutbildningar. En av studierektorerna har fått tid i sin tjänst för att mer 
aktivt arbeta med uppdragsutbildningar. Det finns ännu inga avtal skrivna för 2018 
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så i budgeten räknar vi intäkten till noll. För att göra Socialhögskolan till en mer 
attraktiv samarbetspartner i uppdragsutbildningssammanhang väljer institutionen 
att under 2018 sätta en separat OH för vs 54 som uppgår till 22,21%. Det är ett lågt 
OH som kanske inte helt speglar arbetsinsatsen men eftersom det finns ett 
överskott sedan tidigare väljer ledningen den här vägen som ett kompletterande sätt 
att komma in på marknaden och kunna erbjuda fortbildning. 

Kostnader 

Lönekostnaderna för 2018 ökar med 400 tkr jämfört med budget 2017. En hel del 
förändringar är på gång och det planeras för pensioneringar och tjänstledigheter. I 
budgeten ersätt dessa med vikarier motsvarande fem heltidstjänster varav tre ännu 
inte är rekryterade. Efter dialog med fakulteten så kommer, som tidigare beslutat, 
inte delar av lektorernas forskning och kompetensutvecklingstid att konteras på vs 
21 (forskning/forskarutbildning) istället för på vs 11 (grundutbildning). Däremot 
kommer doktorandhandledning belasta forskningsbudgeten istället för 
utbildningsbudgeten.  

Eftersom institutionen varit mycket framgångsrik med sina forskningsansökningar 
kommer en del undervisande personal att ägna större delar av sin tjänst till att 
forska. Det innebär att det befaras att behovet av att köpa in tillfälligt arvoderad 
personal, som framför allt hjälper till med handledning och examination av 
uppsatser, kvarstår under 2018. Budgeten för 2018 är densamma som i prognosen 
för 2017, 2 700 tkr. De övriga personalkostnaderna förväntas minska något. Det är 
genom fördelningen på vs 91 som skillnaden syns. Precis som tidigare visat, i 
diagrammet om indirekta kostnader, så minskar personalen på vs 91 och 
minskningen sker främst på utbildningssidan.  

Utbildningens andel av hyreskostnaderna minskar något. Anledningen är att de 
externa bidrag som kommit till institutionen tar en större andel av kostnaden 
jämfört med tidigare år.  

Driften för 2018 planeras vara på samma nivå som prognos 3. De inköpta 
tjänsterna ökar något medan varuinköpen minskar. 

I budgeten för 2018 har institutionen börjat planera inköp av möbler etc. för flytten 
som ska ske under sommaren 2019. Kostnaden för inköpen är svårberäknade och 
planeringen är inte helt klar ännu. Beloppet kommer troligen att justeras under 
verksamhetsåret. I 2018 års budget är det räknat med inköp för 5000 tkr med inköp 
i augusti och avskrivningstid på 10 år. 

Resultat 

Ett resultat som förväntas landa på + 827 tkr känns som en nödvändighet. 
Bakgrunden hittar vi i det bokslut som ska upprättas för verksamhetsår 2017 där 
lärarlöneskulden inte är beräknad ännu. Ett positivt resultat för 2018 behövs för att 
möta det förväntade negativa utfallet av 2017. 
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Myndighetskapital utbildning 
 
På utbildningssidan finns inga särskilda satsningar. Myndighetskapitalet har 
successivt minskat under perioden 2015-2017 och är nu negativt. Detta är inte 
hållbart och det är därför positivt att det budgeterade överskottet för 2018 vänder 
denna utveckling. Målet är att bygga upp ett positivt myndighetskapital bl.a. för att 
finansiera institutionens kommande flytt till nya lokaler.  
 
 
Verksamhet: 
Utbildning             

  UB 2016  Utfall 2016  
Prognos 3 

2017  
Budget 

2018  

Förändring 
Budget 2018 

Prognos 3 
2017  

Beräknat 
myndighetskapital 

2018  
253191 
Socialhögskolan -1 422 -1 896 -327 827 1 154 -923 
 

4 Forskning 

Fakultetsmedlen ökar något inför 2018. Under 2017 har flera av institutionens 
medarbetare varit framgångsrika med sina ansökningar om externa 
forskningsanslag. Inför 2018 har även ett antal ansökningsmånader beviljats av 
fakulteten. Av den totala budgeten för forskning/forskarutbildning 2018 utgörs 50 
% av externa medel vilket är en kraftig ökning. Att andelen externa bidrag ökar är 
mycket positivt då vi inte kan räkna med att fakultetsanslagen växer. Regeringen 
har inför perioden 2017-2020 signalerat att medel kommer dirigeras till områden 
som är av största intresse för oss. Här måste och kommer en kraftansträngning 
under 2018 göras för att goda ansökningar formuleras i syfte att komma åt dessa 
forskningsmedel. 

Kostnaderna för samfinansiering ökar under 2018 men påverkar inte den planering 
som finns vad gäller exempelvis antagning av nya doktorander. Under flera år har 
institutionen haft strategin att använda myndighetskapital (sparade medel) för att 
återuppbygga och stabilisera forskarutbildningen. Strategin har varit lyckad men 
myndighetskapitalet är i det närmaste förbrukat och förväntas enbart öka marginellt 
under 2018. Flera doktorander har emellertid under 2017 avslutat eller kommer 
under 2018-2019 att avsluta sina anställningar. Det innebär att utrymme finns för 
att även fortsatt följa planen med antagning vartannat år. 
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Resultat och balansräkning. 

Resultaträkning Utf 2016  
Utf 2017 
Jan- Sep  

Bud 2017 
Jan- Sep  

Avvikelse 
bud-utfall  Bud 2017  

Prognos 
2017  

Avvikelse 
bud-prog  

Bud 2018 
(pågående)  

Årets inkomst 
statsanslag 14 854 12 575 11 589 986 15 458 16 578 1 120 15 738 
Årets inkomst bidrag 11 191 5 720 6 607 -887 8 813 9 575 762 15 127 
Årets inkomst uppdr, 
avg, övr. 4 330 681 911 -230 1 216 1 391 175   
Nettoperiodisering -1 882 5 106 394 4 712 525 2 615 2 090 431 
Finansiella intäkter 1 2   2         
Transfereringar-I 370 150   150         
Summa Intäkter 28 863 24 234 19 501 4 733 26 012 30 159 4 147 31 296 
Personalkostnader & 
stipendier -20 960 -16 311 -15 341 -970 -20 224 -22 198 -1 974 -23 250 
Löpande 
semesterkostnader -163 189   189         
Lokalkostnader -1 528 -1 481 -1 404 -77 -1 873 -1 873 0 -2 095 
Driftkostnader -2 730 -2 410 -1 202 -1 208 -1 603 -3 030 -1 427 -1 631 
Avskrivningskostnader -114 -41 -42 1 -55 -55 0 -114 
Ind kostn ovanliggande 
nivåer -3 360 -2 767 -2 767 0 -3 689 -3 689 0 -4 154 
Påläggsbokföring 0 0 0 0 0 0 -0 0 
Finansiella kostnader -5 -4   -4         
Transfereringar-K -370 -150   -150         
Summa Kostnader -29 230 -22 975 -20 756 -2 219 -27 443 -30 844 -3 401 -31 245 
Summa RR -367 1 259 -1 255 2 514 -1 432 -685 746 51 
 
 
Ekonomisk analys 
 
Intäkter statsanslag (vs 21) 
 
Statsanslagen förefaller minska, men så är inte fallet. Istället ökar de med 376 tkr. 
Det som minskar, jämfört med prognosen 2017, är beloppet för ytterligare 
tilldelning. Under 2017 fick Socialhögskolan ett stimulansbidrag på 386 tkr och 
ersättning för ansökningsmånader på 633 tkr jämfört med årets budgeterade 477 
tkr, d.v.s. en minskning med 156 tkr. I budgeten för 2018 beräknas 
samfinansieringen uppgå till -600 tkr. Förutom de underfinansierade EU-bidragen 
som finns på Socialhögskolan har det under året tillkommit en stort RJ projekt som 
enbart bidrar med OH på 11,77%. Samfinanseringsbehovet kommer att fortgå 
under många år (RJ programmet löper över 6 år) men initialt ser Socialhögskolan 
inget behov av att minska andra satsningar på grund av detta. En fördjupad analys 
kring samfinansieringsbehovet över tid genomförs under våren 2018. 
 
Intäkter externa bidrag (vs 35) 
 
Konkurrenskraftiga ansökningar har gett utdelning i bidragsgivarnas utlysningar 
under året. Starkast lyser det RJ program som med 35,1 miljoner är ett av de största 
bidragen som förvaltats vid samhällsvetenskaplig fakultet. 
 
Bidragsintäkterna fördelar sig mellan bidragsgivarna: 
Forte: 5 956 tkr 
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Formas: 1 983 tkr 
RJ: 3 413 tkr 
EU: 1 378 tkr 
Övr statl. mynd: 1 937 tkr 
Övriga: 460 tkr 
 
Kostnader statsanslag (vs 21) 
 
Personalkostnaderna minskar med nästan 1 000 tkr. Detta trots att handledning av 
doktorander konteras på vs 21 i budget 2018. Orsaken är ett flertal 
doktorandanställningar som löper ut under 2017 och 2018 i kombination med 
pensionsavgångar och tjänstledigheter. Professorer som får mer externa bidrag 
belastar dessutom vs 21 mindre enligt principen med forskningstrappa. Under 2018 
planerar Socialhögskolan att anta fyra stycken fakultetsfinansierade doktorander 
med start i september. 
 
Driftskostnaderna för vs 21 blir på samma nivå som i budget 2017. Lokalkostnader 
sam indirekta kostnader minskar marginellt för vs 21 och orsaken är att de externa 
bidragen tar större del av de gemensamma kostnaderna. 
 
Kostnader externa bidrag och uppdrag (vs 35, vs 55) 
 
De nya anslagen som institutionen erhållit under 2017 innebär ökningar av 
kostnader när den beviljade forskningen ska genomföras under 2018 och framåt. 
Personalkostnader ökar med 3 000 tkr jämfört med prognosen 2017. Förutom de 
anställda som lönemässigt belastar bidragsforskningen mer än vs 21 så kommer det 
också under året att komma gästforskare från andra lärosäten som kommer vistas 
på socialhögskolan under 2018. 
 
Driftskostnaderna förväntas ligga på samma nivå som budget 2017.  
Bidragsforskningen tar större andel av de gemensamma kostnaderna och ökningen 
för indirekta kostnader och lokaler förväntas bli +1 000 tkr (från 1 984 tkr till 3 051 
tkr). 
 
Under 2018 kommer OH påslaget för bidragsforskningen att vara oförändrat, d.v.s 
38,67%. 
 
 
Myndighetskapital forskning 
 
På forskning/forskarutbildning finns inga särskilda satsningar. Myndighetskapitalet 
har successivt minskat under en lång följd av år inte minst beroende på att 
institutionen haft strategin att använda detta för att finansiera 
doktorandantagningar. Målet framöver är att bibehålla och i likhet med 
grundutbildningen, gärna bygga upp ett något större positivt myndighetskapital 
bl.a. för att finansiera institutionens kommande flytt till nya lokaler.  
 
 
 

  UB 2016  Utfall 2016  
Prognos 3 

2017  Budget 2018  
Förändring Budget 2018 

Prognos 3 2017  

Beräknat 
myndighetskapital 

2018  

253191 896 -367 -685 51 737 262 
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Socialhögskolan 

 
 
 

5 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhets-
arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner 

 
Åtgärder  Belopp tkr Typ av kostnad som avses 
Jämställdhet och mångfald   
    80 Jämlikgrupp (arbetstid) 
     
     
     
     
     
   
Arbetsmiljö   
 75 Arbetstid bl.a. skyddsombud 
   
     
     
   
     
   
Kompetensutveckling   
 150 Kurser och konferenser (T/A) 
 150 Kurser och konferenser (Lärare) 
     
     
     
   
   
 
 


