Beräkning av tilldelning för ALF Projekt
Allmänt
Prioriteringskommittén gör en bedömning av ansökningarna om ALF-medel ur vetenskaplig
synvinkel och graden av patientnytta och bestämmer därvid vilka projekt som ska prioriteras.
Kommittén tar inte ställning till hur stort belopp som varje projekt ska tilldelas. Beräkningen
av beloppen görs av tjänstemän på fakultetens kansli utifrån tilldelad vetenskaplig poäng.
Prioritering av ett projekt gäller för ansökningsperioden, tilldelningen räknas dock varje år
och kan därmed variera mellan åren.
Beräkning av tilldelning
Tilldelningen utgör en ramtilldelning och ett totalbelopp anges. Hyreskostnaden är en av flera
kostnader som skall täckas inom den totala tilldelningen. Själva beräkningen av tilldelning
sker separat för två kostnadsslag, lokalkostnader och övriga driftskostnader, och utgår från en
lätt exponentiell kurva. Det finns inte något krav på att en viss summa skall användas till ett
visst kostnadsslag.
Beräkning av tilldelning till lokalkostnader
Varje projekt tilldelas en yta som står i proportion till prioriteringen. Tilldelningen beräknas
på faktiskt hyreskostnad (exklusive städ och service). Lägsta tilldelning är 1000 kr/kvm. Om
man inte använder den yta som projektet tilldelas får man en bonus om max 200 000 kr. Den
beräknas med 1000 kr/kvm.
Nedanstående exempel visar hur tilldelning till lokalkostnader beräknas.
Exempel 1:
Projektledare A har en prioritering som ger en tilldelning till 400 kvm. Projektledaren
disponerar 200 kvm till ett pris av 3 500 kr/kvm. Tilldelning blir
200 kvm * 3500 kr = 700 000 kr. Eftersom tilldelningen ger 200 kvm mer än vad
projektledaren använder får projektledararen bonus om 200 kvm * 1000 kr = 200 000 kr.
Total tilldelning för hyreskostnaden blir 900 000 kr. Bonusen om 200 000 kr p g a liten
lokalanvändning, kan användas till andra driftskostnader.
Exempel 2:
Projektledare C har en prioritering som ger en tilldelning till 300 kvm. Projektledaren
disponerar 400 kvm till ett pris av 1500 kr/kvm. Tilldelning blir
300 kvm * 1500 kr = 450 000 kr. Den totala tilldelningen till lokaler blir då 450 000 kr. Den
faktiska lokalkostnaden uppgår till 600 000 kr. Mellanskillnaden om 150 000 kr kan täckas
genom att ALF-medel till övriga driftskostnader tas i anspråk.
Uppgifter om yta och lokalkostnader som ligger till grund för beräkning av tilldelning baseras
på ytan tredje kvartalet föregående år för forskare med lokaler på BMC, CRC, MV och HSC.
Beräkning av tilldelning utöver lokalkostnader - driftskostnader
De medel som återstår efter det att tilldelning skett till lokalkostnader, fördelas enligt samma
kurva som används när det gäller lokalkostnader. Minimitilldelningen för driftskostnader är
225 000 kr.

