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Sammanfattning 

Stockholms universitet får här, enligt uppdrag, lämna budgetunderlag till regeringen för 
budgetåren 2018-2020. Universitetet har under det senaste året särskilt arbetat med ett 
dimensionerings- och prioriteringsarbete samt ett centralt kvalitetssäkringssystem för 
utbildningarna, liksom med ett strategiskt utvecklingsarbete gällande forskning och 
forskningsinfrastruktur och med planeringen av campus i Albano. Samverkan är för 
Stockholms universitet en viktig aspekt av såväl utbildning som forskning. Med dessa 
utgångspunkter vill vi i det följande lämna efterfrågat ekonomiskt underlag samt redovisa 
några av lärosätets strategiska verksamhetsutmaningar. 

Stockholms universitet sammanfattar här de viktigaste uppgifterna och synpunkterna i 
budgetunderlaget. 

Stockholms universitet: 

• Bedömer att de kommande åren för med sig en ökning av universitetets utgifter, 
främst orsakat av ökade kostnader för infrastruktur, som inte täcks av ökade 
anslagsmedel. Detta planeras i första hand mötas genom förbrukning av 
myndighetskapitalet och ökade externa bidrag och i sista hand av minskad 
verksamhet. 

• Identifierar infrastruktur som den främsta strategiska utmaningen för universitetet de 
kommande åren. Utmaningen innefattar dels organisation och finansiering av 
forskningsinfrastruktur och dels planering och finansiering av universitetets nya 
lokaler i Albano. 

• Gör inom utbildningen de kommande åren flera satsningar på befintliga och nya 
samarbeten med offentlig sektor och näringsliv. 

• Påpekar att den reella ersättningsnivån för utbildning inom naturvetenskap har 
minskat med ca 35 procent på 20 år och yrkar att den reella nivån återställs. 

• Yrkar att kvalitetsförstärkningen inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och 
verksamhetsförlagd utbildning som infördes 2012 men löper ut 2018 permanentas. I 
annat fall kommer den reella ersättningsnivån inom dessa områden ha minskat med ca 
17 procent på 20 år. 

• Föreslår att eventuella regeringssatsningar för att möta det ökande behovet av 
utexaminerade lärare inriktas mot alternativa vägar in i läraryrket, som KPU och 
program för att få lärarutbildade som lämnat yrket att återvända. 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Besöksadress: 
Universitetsvägen 12 
www.su.se 

Telefon: 08-16 20 00 
Telefax: 
E-post: 
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• Yrkar att Stockholms universitet blir en del av den nationella satsningen på 
övningsskolor fr.o.m. 2018. 

• Tillstyrker att ett nationellt befordringssystem införs för universitetslärare, men 
framhåller vikten av att meriteringsanställningen kan sökas upp till sju år efter 
disputation och att beslut om avslag på ansökan om befordran inte ska kunna 
överklagas. 

• Påpekar att lag och förordning med största sannolikhet omöjliggör fOr Stockholms 
universitet att uppnå det av regeringen givna rekryteringsmälet om 46 procent 
kvinnliga professorer. 

• Avvisar omfördelning av basanslaget utifrån det av Vinnova framtagna 
resursomfördelningssystemet avseende samverkan. 

• Identifierar hanteringen av forskningsdata som ett betydande problem. 
• Framhåller att marknadshyresprincipen snedvrider konkurrensen mellan lärosäten och 

är orimlig fOr universitetslokaler samt yrkar på en förändring av denna princip. 

Planering av utbildningsutbudet (Utmaningar, åtgärder 2018-20) 

Vid Stockholms universitet är utbildningen nära knuten till forskningen. Genom ett aktivt och 
kontinuerligt arbete kring dimensionering och prioritering utvecklas utbildningsutbudet 
målmedvetet och strategiskt för att kunna erbjuda högkvalitativ och forskningsbaserad 
utbildning för dagens och morgondagens arbetsmarknad samt för samhällets behov. 

Bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser 

Under åren 2014 - 2016 har ett omfattande arbete kring prioritering och dimensionering av 
utbildningsutbudet genomförts i form av utredningar och rapporter utifrån ett flertal olika 
faktorer som kvalitet och forskningsanknytning, arbetsmarknadens och samhällets behov, 
studenternas efterfrågan, nationellt och regionalt ansvar samt genomströmning. 
Dimensionering är en del av det löpande kvalitetsarbetet och kopplas även till uppföljning av 
prestationsgrader. Takbelopp har överförts till prioriterad utbildning, med satsningar på bland 
annat lärarutbildningarna, språkämnen och masterprogram inom flera samhällsvetenskapliga 
ämnen, liksom skapandet av ett med Kl och KTH gemensamt masterprogram i anslutning till 
SciLifeLab, medan kurser som inte leder till examen eller progression har prioriterats ned. Det 
naturvetenskapliga basåret har avvecklats. Åtgärder har framgångsrikt genomförts för att 
minska universitetets överproduktion, vilket är ett sätt att säkerställa att medlen för utbildning 
fullt ut används på det sätt som avsett. 

Inför perioden 2017 - 2020 fortsätter det strategiska arbetet med bedömningar, 
behovsanalyser och prioriteringar. Utifrån en inventering 2016 av befintliga och planerade 
åtgärder föreslås riktlinjer för dimensionering och prioritering de kommande åren. 
Utbildningsdimensionering är ytterst komplext och beroende av både externa faktorer 
(studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens behov och andra samhällsbehov) och interna 
faktorer (som bland annat rör kurser som del i en progression, kurser och program som bygger 
på forskningsprofil och vetenskaplig kompetens, dokumenterad studentnöjdhet samt faktorer 
som handlar om kvalitet och effektivitet exempelvis för att höja prestationsgrad och 
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genomströmning, samt möjligheten att rekrytera kompetent lärarpersonal). Komplexiteten i 
dimensioneringsarbetet innefattar också oförutsägbara fluktuationer i söktryck, svårigheten att 
prognosticera framtidens arbetsmarknadsbehov och eventuella motsättningar mellan 
studenters efterfrågan och arbetsmarknadens behov. För masterprogram är forskningens behov 
en viktig faktor och dessa program är som regel forskningsnära. Utifrån ett övergripande 
perspektiv kan olika ämnen stödja varandra och därmed bidra till hög kvalitet för universitetet 
som helhet. Särskilda utmaningar är universitetets ökade åtagande för lärar- och 
förskollärarutbildning samt tillgången på lokaler. En satsning görs på kurser som utvecklar 
nya lärandeformer. Kurser som bidrar till internationalisering prioriteras. Medel har också 
avsatts för ämnes- och fakultetsöverskridande kurser, för att stimulera mång- och 
tvärvetenskapliga perspektiv. 

Som huvudstadsuniversitet är det fundamentalt att behålla ett brett utbildningsutbud. 
Universitetets utbildning ska också leva upp till klassiska akademiska värden som möjligheter 
till kritisk granskning och reflektion. En av Stockholms universitets centrala strategier är att 
främja bildning, i bemärkelsen skapa högre förståelse av sammanhang och olika sorters 
kunskap, vilken är grundläggande för samhällets kunskapsförsörjning och utveckling. I 
dagens och framtidens globaliserade samhälle, med snabb teknisk utveckling och stora 
samhällsutmaningar kring bland annat migration, mångfald och miljö, krävs mångdisciplinära 
angreppssätt, förmågan att se helheter, forma synteser och fördjupa förståelsen för komplexa 
skeenden. Samhällets behov - utöver arbetsmarknadens behov - är av svårmätbar karaktär. 
Det kan avse utbildning kring aktuella teman och samhällsfenomen (idag exempelvis 
motiverade av den ökade invandringen). Samhällets utbildningsbehov kommer också till 
uttryck i efterfrågan av uppdragsutbildning. 

Samverkan med det omgivande samhället är en integrerad del av utbildningen. I en huvudstad 
med stor tjänstesektor och offentliga förvaltningar och institutioner finns ett betydande 
bildnings- och fortbildningsbehov, där såväl anställningsbarhet som användbarhet måste tas i 
beaktande. Under de kommande åren kommer satsningar att göras på befintliga och nya 
samarbeten med offentlig sektor och näringsliv, bland annat genom praktikplatser och andra 
former av samverkan med stad och landsting (t.ex. lärar-, psykolog- och 
socionomutbildningar), myndigheter, institutioner och näringsliv (t.ex. jurist-, kulturarv- och 
ekonomutbildningar samt inom data- och systemvetenskap och miljöutbildningar). Här kan 
framhållas universitetets miljö- och hälsoskyddsutbildning, som har en omfattande samverkan 
i form av externa lärare och externt utförda examensarbeten, och som under 2017-2018 
kommer att revideras i syfte att skapa närmare band mellan de praktiknära delarna av 
utbildningen, kommunerna i regionen och den omfattande miljövetenskapliga forskningen vid 
universitetet. Universitetets samverkan utgörs också av öppna föreläsningar och en stor 
mängd andra aktiviteter för allmänheten, ofta i samarbete med kulturinstitutioner och 
organisationer. 

Fördelning mellan program och kurser samt mellan campus- och distansutbildning 

Kurser som är knutna till utbildningsprogram och kurser med en fastlagd progression har 
under de senaste åren prioriterats. Programutbildningarna har blivit fler som svar på 
studenternas och arbetsmarknadens efterfrågan. Samtidigt finns starka skäl att bevara ett brett 
utbud av fristående kurser. Många studenter vid Stockholms universitet kombinerar själv 
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kurser för att ta ut en examen eller läser fristående kurser som komplement till 
programstudier. Ett starkt universitet som strävar mot fördjupad internationalisering måste 
också kunna erbjuda en mångfald i utbildningen vad gäller främmande kulturer och språk. 

Universitetets fristående kurser har en särskild betydelse också inom ramen för det livslånga 
lärandet, för fortbildning och omställning i nära samverkan med arbetsmarknaden. 
Orienteringskurser - dvs. kurser som normalt endast kräver grundläggande behörighet och 
som inte är förkunskapskrav för andra kurser - prioriteras lägre, även om de fortfarande fyller 
en viktig funktion som ett bidrag till universitetets samverkan med det omgivande samhället, 
som en kanal för att föra ut information om forskning, för fortbildning av yrkesverksamma 
och genom att de kan bidra till breddad rekrytering. Balansen mellan utbud av kurser och 
program bedöms idag vara god och det finns ingen anledning att ytterligare öka andelen 
program i utbildningsutbudet. 

Stockholms universitet är ett huvudstadsuniversitet med stor regional rekrytering samt högt 
söktryck och har därmed ett stort lokalt uppdrag att tillgodose stadens och länets behov av 
utbildning, vidareutbildning och fortbildning. Stockholms universitets ger distanskurser till en 
omfattning av ca 2 600 HST per år, vilket motsvarar ca 10 procent av lärosätets totala 
utbildning, något som bedömts som rimligt med hänvisning till den roll distansutbildningen 
spelar för att tillgängliggöra universitetets utbildning på ett nationellt plan. Stockholms 
universitet är därmed ett av landets största lärosäten vad gäller distansutbildning, och det allra 
största vad gäller distansutbildning inom naturvetenskap och matematik, vilket ter sig rimligt 
med hänsyn till att Stockholms universitet har Sveriges största naturvetenskapliga fakultet. 
Bland annat finns ett helt kandidatprogram, i geovetenskap, som ges på distans. Vissa 
satsningar har även gjorts på att ta fram så kallade MOOCar (massive open online courses). 
Stockholms universitet poängterar dock i sina strategier att campusundervisning är 
huvudfokus för universitetets prioriteringar inom utbildning, där fysiska möten mellan student 
och lärare är ett centralt undervisningsinslag. 

Utbildningskvalitet och studentrekrytering 

Långsiktig kvalitetssäkring av utbildningar 

Under 2016 har UKÄ beslutat om ett nytt system för utvärdering av utbildningskvalitet för 
perioden 2016-2021. Detta system togs fram i dialog med lärosätena och svarar mot många av 
de önskemål som lärosätena ställt. En viktig komponent i det nya nationella 
kvalitetssäkringssystemet är att lärosätena själva tar ett betydligt större ansvar för 
kvalitetssäkringen av sina utbildningar. Dessutom ställs större krav på lärosätenas 
kvalitetssystem som helhet, snarare än enbart kvaliteten på måluppfyllelsen inom enskilda 
utbildningar, som det närmast föregående kvalitetssystemet fokuserat på. Universitetets 
bedömning är att det nya systemet är kvalitetsdrivande och i förlängningen kommer att leda 
till högre kvalitet på de utbildningar som ges. Samtidigt innebär det ett tydligt ökat ansvar 
som läggs på lärosätena, där det förutsätts att universitetet självt genomför 
kvalitetsutvärderingar av sina utbildningar. Komponenten med externa utvärderingar 
genomförda av UKÄ finns dock kvar, vilket innebär att det totala utvärderingstrycket kommer 
att bli avsevärt större. Universitetet måste därför avsätta ökade resurser för det interna 
kvalitetssystemet, vilket i sin tur innebär att mindre resurser finns tillgängliga för att driva den 
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utbildning som kvalitetssäkras. Universitetet menar därför att det är mycket viktigt att de 
reella utbildningsresurserna per student inte ytterligare minskar, utan snarare ökar, för att 
lärosätena ska kunna ta det ökade utvärderingsansvaret utan att kvaliteten påverkas negativt. 

Universitetet vill också understryka vikten av långsiktighet i de tilldelade utbildnings
uppdragen, vilket dels är avgörande för att säkerställa goda planeringsförutsättningar, dels för 
att möjliggöra rekryteringen av disputerade lärare. Detta är av stor betydelse för universitetets 
verksamhet. De senaste decennierna har ersättningsbeloppen för utbildningsuppdragen stadigt 
urholkats, något som innebär stora utmaningar i att säkerställa kvaliteten på högre utbildning. 
Under perioden 1995-2015 har till exempel ersättningsnivåema inom naturvetenskap ökat 
med 35 procent, medan lönekostnadsindex för statsanställda ökat med 103 procent under 
samma period. Då lönekostnader är den enskilt största kostnaden för utbildningen, innebär 
detta att de reella medel som funnits tillgängliga för varje student inom naturvetenskap under 
de senaste 20 åren har sjunkit med omkring 35 procent. Det leder till svårigheter för lärosätena 
att upprätthålla kvaliteten i utbildningen under dessa förutsättningar. Ska universitet fortsatt 
kunna hålla den höga kvaliteten på naturvetenskaplig utbildning som idag finns krävs att 
ersättningsnivån för naturvetenskaplig utbildning höjs. 

En liknande utveckling gällde till en början för de redan mycket låga ersättningsnivåema inom 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik och verksamhetsförlagd utbildning, åtminstone fram 
till 2011, då den reella ersättningsnivån hade sjunkit med 17 procent sedan 1995, med hänsyn 
tagen till lönekostnadsindex. För dessa områden satsade staten resurser och höjde 
ersättningsbeloppen 2012, i syfte att höja kvaliteten. Universitetet kan också konstatera att 
satsningen har haft en positiv effekt. Denna kvalitetsförstärkning löper dock ut 2018. 
Universitetet vill därför, i likhet med tidigare år, starkt understryka behovet av att dessa 
höjningar permanentas. Förstärkningarna av ersättningsnivåerna för utbildning är avgörande 
för att universitetet ska kunna erbjuda adekvat antal undervisningstimmar, individuell 
handledning samt lärande med moderna undervisningsmetoder. 

Breddad rekrytering och satsningar på nyanlända lärare och elever 

Vid en jämförelse med andra svenska universitet med liknande utbildningsstruktur kan man 
konstatera att Stockholms universitet har högst andel nybörjarstudenter med utländsk 
bakgrund (28 procent) och högst andel icke-traditionella studenter (54 procent). Arbetet för 
breddad rekrytering och breddat deltagande är prioriterat vid Stockholms universitet. 
Universitetet har en stor mängd aktiviteter riktade mot breddad rekrytering i syfte att 
motverka den snedrekrytering som innebär att personer från studieovana hem är 
underrepresenterade vid universitet, särskilt inom vissa utbildningar. Under 2017 kommer 
universitetet ta fram samlade strategier för breddad rekrytering i enlighet med rapporten från 
Universitets- och högskolerådets regeringsuppdrag att kartlägga och analysera lärosätenas 
arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. 

Den migrationssituation som i dag präglar Europa ställer stora krav även på universiteten. För 
att bidra till att skapa goda förutsättningar för de människor som migrerar till Sverige driver 
och utvecklar Stockholms universitet ett flertal projekt, som till exempel Utländska lärares 
vidareutbildning (ULV), Korta vägen, Snabbspåret, och olika typer av uppdragsutbildningar 
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från Skolverket inriktade på kompetenshöjning av lärare med avseende på förmåga att möta 
nyanlända elever i skolan. Dessa projekt och uppdrag väntas de närmaste åren fortsätta att ha 
en relativt stor volym studenter, och utgöra en viktig del av universitetets arbete för 
underlättande av nyanlända lärares etablering på arbetsmarknaden och nyanlända elevers 
studieförutsättningar. 

Satsningarna på breddad rekrytering och på nyanlända lärare och elever, ställer krav på stor 
bredd och kapacitet inom universitetets lärarkår. Det är därför angeläget med en långsiktighet 
inom dessa uppdrag så att den kompetens och kapacitet som nu håller på att byggas upp kan 
säkras långsiktigt. 

En viktig del i att kunna möta nyanlända skulle vara en satsning på tolkutbildning. Vid 
Stockholms universitet bedrivs en väletablerad tolkutbildning som har de strukturella 
förutsättningar som krävs för en långsiktig satsning på tolkutbildning på olika nivåer för 
Sveriges behov. 

Lärarutbildningarna 

Vid Stockholms universitet bedrivs i dag Sveriges största lärarutbildning och målet att 
åstadkomma bästa möjliga lärarutbildning är centralt för universitetet. Universitetet arbetar 
därför kontinuerligt med att stärka och utveckla lärarutbildningarna. Lärarutbildningarna vid 
universitetet utgör en integrerad del av verksamheten och präglas av en nära koppling till 
aktuell forskning inom såväl ämnesteoretiska som utbildningsvetenskapliga områden. Vid 
universitetet pågår ett arbete med att utveckla formerna för en kontinuerlig professionell 
kompetensutveckling för verksamma lärare och skolledare. I en pågående revidering av 
universitetets lärarutbildningar ökas integreringen mellan den utbildningsvetenskapliga kärnan 
och den verksamhetsförlagda utbildningen, i syfte att sammanföra teori och praktik. 

Behov av utbildningsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 

Kvaliteten i lärarutbildningarna är avhängig tillgången på disputerade lärare som har en 
kontinuerlig förankring och verksamhet inom den utbildningsvetenskapliga forskningen. Det 
är därför mycket olyckligt att den generella satsningen på lärarutbildningarnas utbyggnad 
(inklusive den under 2016 lanserade satsningen för perioden 2017-2021) inte har åtföljts av 
någon satsning på utbildningsvetenskaplig och ämnesdidaktisk forskning. För att kunna 
genomföra den pågående utökningen av lärarutbildningen kommer universitetet att 
nyrekrytera ett stort antal lärare de närmaste åren. Utan tillhörande satsning på 
forskningsresurser betyder detta att de forskningsresurser som finns tillgängliga kommer att 
fördelas över ett större antal lärare, och forskningsutrymmet för samtliga lärare därmed 
kommer att minska. 

Vidare utbyggnad av lärarutbildningsplatser 

Enligt Statistiska centralbyråns prognoser ökar antalet barn och unga i skolåldern tydligt 
under den kommande femårsperioden. Ökningen sker delvis mot bakgrund av det ökade 
antalet nyanlända barn och unga i skolåldern, men antalet inrikes födda barn och unga ökar 
också under perioden. Behovet av utbildade lärare är därmed mycket stort. Särskilt stort är 
behovet i en storstadsregion som Stockholmsregionen. Enligt en rapport från länsstyrelsen 
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kommer 11 000 utbildade pedagoger behövas till år 2020. Enbart i Stockholms stad behövs 
årligen cirka 1 200 nya lärare de kommande åren. Behovet gäller i stort sett alla kategorier av 
lärare, med en särskild tonvikt på förskollärare och på ämneslärare i matematik och 
naturvetenskap. 

Universitetets arbete med kvalitetshöjande insatser inom lärarutbildningarna har gett resultat i 
form av ökat söktryck under de senaste åren. I stort sett samtliga lärarutbildningsprogram och 
deras inriktningar har i dag flera sökande per plats. Möjligheten till att få kvalificerade 
lärarstudenter har därmed förbättras, vilket är en mycket positiv utveckling för såväl 
Stockholms universitet och regionen som för samhället i stort. 

Det ska dock framhållas att antalet sökande till universitetets lärarutbildningar minskade till 
vårterminen 2017 med 5-10 procentjämfört med vårterminen 2016. Det är något tidigt att dra 
mer generella slutsatser av detta, men med tanke på ett prognostiserat minskat antal 19 -24 
åringar de kommande åren, är det rimligt att anta att trenden med avtagande eller stagnerande 
ansökningssiffror till lärarutbildningarna kan komma att hålla i sig ett antal år. För att möta 
det ökande behovet av utexaminerade lärare bör därför eventuella kommande 
regeringssatsningar fokusera på andra vägar till läraryrket än de traditionella 
nybörjarprogrammen. Stockholms universitet hart ex goda erfarenheter av verksamheten med 
kompletterande pedagogisk utbildning, och för denna väntas dagens höga söktryck hålla i sig, 
och en utbyggnad av denna skulle ha förutsättningar att bli framgångsrik. Även satsningar på 
alternativa vägar in i läraryrket, exempelvis genom program för att få tidigare verksamma 
lärare att återvända till yrket, bedömer universitetet vara bättre investering än ytterligare 
utbyggnad av nybörjarprogrammen. 

övningsskolor och övningsförskolor 

Stockholms universitet inledde på eget initiativ försöksverksamheten med övningsskolor och 
övningsförskolor inom lärarutbildningarna redan 2010. Stockholms universitet är dock inte en 
del av den nationella satsningen på övningsskolor, och de särskilda anslag för övningsskolor 
universitetet har haft sedan 2012 löper ut 2017. Erfarenheterna av den egeninitierade 
försöksverksamheten har varit mycket positiva och antalet övningsskolor och -förskolor har 
utökats till att i dag omfatta 23 skolor/förskolor i Stockholmsregionen, och omfattat ca 13 
procent av alla lärar- och förskollärarstudenter på Stockholms universitet. Den långsiktiga 
målsättningen är att övningsskolprojektet ska ge kunskap och erfarenheter som kan 
vidareutvecklas så att högkvalitativ verksamhetsförlagd utbildning kan tillhandahållas för 
samtliga lärarstudenter vid universitetet. Den positiva inverkan som övningsskoleprojektet har 
haft för universitets lärar- och förskollärarutbildningar är betydande och långsiktig 
medelstilldelning för att kunna växla upp erfarenheterna från projektet till hela universitetet är 
angelägna. Mot bakgrund av lärarutbildningarnas omfattning vid Stockholms universitet 
skulle medel för en breddning av verksamheten med övningsskolor och -förskolor också vara 
särskilt betydelsefulla för Stockholmsregionen. I sammanhanget har också den ovan nämnda 
kvalitetsförstärkningen av den verksamhetsförlagda utbildningen betydelse. En permanent 
sådan förstärkning är angelägen för att förbättra möjligheten till långsiktig planering och 
utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen. 
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Rekrytering av lärare 

För universitetets utveckling krävs ett strategiskt och kontinuerligt arbete med rekryteringar 
av lärare. Universitetet tillämpar öppna, transparenta och internationella utlysningar av 
läraranställningar. Majoriteten av de lärare - biträdande lektor, universitetslektor och 
professor - som anställts vid universitetet under perioden 2011-2016 är externt rekryterade, 
varmed menas att de disputerat vid annat lärosäte än Stockholms universitet, majoriteten hade 
heller inte redan en anställning vid Stockholms universitet. Universitetet har genomfört ett 
mycket stort antal framgångsrika internationella rekryteringar. Under perioden 2011-2016 
hade hela 70 procent av de nyrekryterade lärarna inom det naturvetenskapliga området ett 
annat modersmål än svenska. Motsvarande siffra för det humanvetenskapliga området var 27 
procent. 

Universitetet har nyligen dels infört ett tydligt befordringssystem, dels, utifrån en intern 
utredning, genomfört ett antal åtgärder för att komma till rätta med missbruk av 
visstidsanställningar. 

Införandet av ett tydligt befordringssystem 2013, baserat på den då inf'örda fyraåriga 
meriteringsanställningen, har varit framgångsrikt. Med de biträdande lektoraten har 
universitetet med framgång kunnat konkurrera om riktigt starka unga lärare på den 
internationella forskarmarknaden. De första biträdande lektorerna ska under 201 7 prövas för 
befordran till lektor i en noggrant utarbetad process. 

Stockholms universitet tillstyrker införandet av en nationell meriteringsanställning med rätt att 
prövas för befordran. Genomförda rekryteringar visar att en sådan meriteringsanställning 
måste kunna sökas upp till sju år efter disputation för att Sverige ska kunna konkurrera om de 
bästa unga forskarna. För en ingående motivering för detta hänvisas till universitetets tidigare 
till regeringen framförda synpunkter på förslagen i rapporten "Trygghet och attraktivitet -
en forskarkarriär för framtiden". Där redovisas också varför det är viktigt att beslut om att 
inte befordra en person inte ska kunna överklagas. 

Jämställdhetsmål 

Andelen kvinnliga professorer ökar stadigt och universitetet kan redovisa att rekryteringsmålet 
för perioden 2012-2015 har uppnåtts med viss marginal, då 36,8 procent av de professorer 
som anställts eller befordrats under perioden är kvinnor. Jämställdhetsarbetet bedrivs som en 
integrerad del av universitetets verksamhet. I syfte att öka antalet kvinnliga professorer har 
universitetet genomfört en särskild meriteringssatsning för kvinnor som är docenter samt för 
rekrytering av kvinnliga gästprofessorer. Dubbleringar av anställningar genomförs i vissa fall 
då en stark kvinnlig sökande placeras i andra rummet. 

Det rekryteringsmål som regeringen satt upp för Stockholms universitet för åren 2017-2019 
om 46 procent kvinnor bland nyrekryterade professorer, dvs. 10 procentenheter högre än 
förutvarande mål, faller inom 40-60 procentintervallet som normalt används som kriterium för 
jämn könsfördelning och är framförallt inte realistiskt. Målet är framtaget utifrån andelen 
disputerade kvinnor i Sverige under viss tidsperiod, men detta är inte ett adekvat mått mot 
bakgrund av att universitetet rekryterar internationellt. Andelen kvinnliga sökande till utlysta 
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anställningar är betydligt lägre. Om något ska vara underlag för ett siffersatt mål bör det vara 
detta. Stockholms universitet bedömer att det inte är möjligt att uppnå det angivna målet utan 
att bryta mot lagens krav på att en myndighet ska basera ett beslut om anställning på en 
bedömning av de sökandes skicklighet och förtjänst, och att ett ambitiöst, men realistiskt, mål 
för åren 2017-19 är att nå upp till att minst 40 procent av de som anställs som, eller befordras 
till, professorer ska vara kvinnor. 

Forskning och forskningens infrastruktur 

Finansieringen av forskning och utbildning påforskarnivå 

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet präglat av fri grundforskning. 
Läraranställningar vid universitetet (biträdande lektorer, lektorer och professorer) är i dag fullt 
finansierade av statsanslag. Detta är ett medvetet strategiskt ställningstagande från 
universitetets sida med utgångspunkt i ett långsiktigt perspektiv på verksamheten där 
utveckling av prioriterade forskningsinriktningar säkras. En fortsatt sådan långsiktig och 
strategisk planering säkerställs genom en höjning av det statliga anslaget för forskning och 
utbildning på forskarnivå (basanslaget). I sina synpunkter inför den forskningspolitiska 
propositionen fcirordade universitetet därför en översyn av den sammanlagda statliga 
finansieringen av forskning och utbildning på forskarnivå. Samtidigt underströk universitetet 
betydelsen av fria projektmedel från Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer som 
resurs och kvalitetsdrivande incitament. 

Den i forskningspropositionen aviserade satsningen på höjda basanslag innebär under den 
kommande fyraårsperioden en genomsnittlig årlig ökning på två procent, vilket mot bakgrund 
av samtidiga besparingskrav inte medför någon reell ökning. Utöver en i sig välbehövlig 
satsning på humaniora och samhällsvetenskap görs i princip inga satsningar på fri 
grundforskning, vilket ur Stockholms universitets perspektiv, vars externfinansiering starkt 
domineras av medel till grundforskning, innebär en långsiktig utmaning. För att möta den 
arbetar universitetet strategiskt med kontinuerliga omprioriteringar och nya initiativ inom 
forskningen, bland annat genom institutionssamgåenden som främjar bredare forsknings- och 
utbildningssamarbeten; två aktuella exempel är utvecklingen av verksamhet inom tillämpbar 
matematik och datalogi vid Matematiska institutionen genom integreringen av NADA 
(Numerisk analys och datalogi), och en ny institution för folkhälsovetenskap, som idag är 
spridd över flera forskningscentra och institut. I universitetets strategier lyfts även fram 
betydelsen av samarbeten över gränsen mellan dess båda vetenskapsområden, vilka främjas 
bland annat genom stimulansmedel för att utveckla områdesöverskridande 
forskningsansökningar, vilket vid uppföljningar visat sig ge resultat i form av beviljade medel 
till större, mångvetenskapliga forskningsprojekt. 

Stockholms universitet har noterat att det av Vinnova framtagna omfördelningssystemet 
avseende samverkan, vars ursprungliga syfte var att skapa incitament till kvalitetsutveckling 
genom att mindre summor omfördelades till lärosäten med bäst utfall av ett antal 
kvalitetsindikatorer, nu avses att användas för fördelningen av de ökade basanslagen. 
Universitetet har i flera tidigare sammanhang påpekat det problematiska i att använda en 
samverkansindikator för resursomfördelning, då samverkan är - och bör vara - ett mångtydigt 
begrepp utan klar definition. Vi konstaterar att det är lärosäten som är särskilt starka inom 
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teknikvetenskap som fått högsta betyg i Vinnovas andra samverkanspilot, medan de stora 
universiteten kommer mindre väl ut, vilket knappast beror på att de bedriver samverkan i 
mindre grad, eller med lägre kvalitet. Stockholms universitet har exempelvis mångåriga och 
välutvecklade forskningssamarbeten med flera statliga museer, tex Naturhistoriska 
riksmuseet, Nordiska museet, Statens maritima museer, Tekniska museet m.fl., och 
samverkansbegreppet vid universitetet är synnerligen brett definierat. Universitetet har därför 
under 2016 aktivt arbetat med framtagandet av en sådan bred definition som ska styra 
framtida samverkansaktiviteter. 

Kravet på en bred samverkansdefinition med fokus på samhällsutveckling riskerar dock att 
hamna i motsättning till kravet på en skarp kvalitetsindikator. Själva formeln för 
medelsomfördelning - där en modell enbart baseras på betyg medan en annan viktar betyget 
utifrån lärosätets storlek - var heller inte föremål för någon djupare diskussion och 
utvärderades heller inte under pilotomgångarna. Om modellen baserad enbart på betyg 
används kommer det att gynna mindre lärosäten på bekostnad av de breda och etablerade 
forskningsuniversiteten. Ser man till ARWU-rankningens topp-500 lärosäten har Sverige idag 
11 lärosäten, utspridda över hela landet, på denna lista. Sverige är därmed det enda landet i 
världen som har mer än ett toppuniversitet per miljon invånare, vilket visar att vi lyckats bra 
med regional fördelning. Görs ytterligare, drastiska omfördelningar riskerar vi att utjämna den 
topp vi har, vilket knappast gagnar Sverige som forskningsnation i internationell konkurrens. 

Forskningens infrastruktur 

Forskningens infrastruktur blir allt viktigare och allt mer kostsam, i takt med den tekniska 
utvecklingen och i takt med att behoven ökar även inom vetenskapsområden som tidigare 
varit mindre infrastrukturberoende. Sverige har dessutom gjort stora åtaganden i några, för ett 
litet land, exceptionellt avancerade och kostbara anläggningar som MAX IV och ESS och 
även SciLifeLab. Dessa satsningar har skapat unika förutsättningar för att i Sverige utveckla 
internationellt framstående forskning, och till den kopplad utbildning, inom breda områden 
och även skapat nya förutsättningar för innovation, samverkan, internationellt samarbete och 
industriell utveckling. För att realisera de möjligheter som finns krävs emellertid att 
finansieringen av de stora anläggningarna säkras på tillräcklig nivå. I annat fall riskeras 
investeringarna vilket i värsta fall kan leda till ren kapitalförstöring. Det är också nödvändigt 
att finansieringen säkras utan att finansieringen av den prioriterade forskningsinfrastruktur 
som är nödvändig för svenska forskning i stort riskeras. 

Lärosätena har redan huvudansvaret för den lokala infrastrukturen och kommer nu också att ta 
ett betydande finansieringsansvar för den nationella i och med att Vetenskapsrådet kommer att 
finansiera den till högst 50 procent. Detta finansiella ansvar faller på forskningsuniversiteten, 
vilket är viktigt att beakta i de kommande fördelningarna av de medel som aviserats till 
lärosätena i forskningspropositionen. Den utveckling mot ett ökat samarbete som sker mellan 
forskningsuniversiteten inom URFI, universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur, 
liksom URFis utveckling av samarbetet med Vetenskapsrådet är mycket positiv. Samarbetet 
har stor potential förutsatt att en rimlig nationell finansiering finns tillgänglig. I Stockholm
Uppsalaregionen finns dessutom goda förutsättningar för ett regionalt samarbete om 
infrastrukturanläggningar och Stockholms universitet arbetar aktivt för att realisera dessa. 
Som exempel kan nämnas det nyligen initierade mikroskopicentret för materialforskning i 
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samarbete med KTH och Uppsala universitet. Stockholms universitet ska under 2017 
färdigställa riktlinjer och strategier för forskningsinfrastruktur. 

Stockholms universitet bedömer att SciLifeLabs :finansiering nu är säkrad i och med förslagen 
till beslut i forskningspropositionen rörande de riktade medlen och de strategiska 
forskningsmedlen. För ESS måste utvecklingen bevakas, här har regeringen ansvaret. 

Finansieringen och utvecklingen av MAX IV befinner sig emellertid nu i ett kritiskt skede. 
MAX IV startade 2016 och är en teknisk succe och har alla förutsättningar att också bli en 
vetenskaplig sådan. Emellertid saknas 100 -150 Mkr/år för drift av anläggningen. Dessutom 
måste nya strålrör konstrueras, och :finansieras, för att de unika egenskaperna hos MAX IV 
ska kunna utnyttjas. Det är viktigt att detta görs de kommande åren, i det tidsfönster då MAX 
IV är världens främsta synkrotronljusanläggning, för att Sverige ska dra maximal nytta av 
MAX IV och befästa sin position inom området. 

När det gäller driften av MAX IV bör :finansieringsansvaret falla på initiativtagarna: 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne. Med tanke på :finansiering av 
annan essentiell nationell infrastruktur kan Vetenskapsrådets bidrag, inom nuvarande 
:finansieringsram, knappast överskrida ca 300 Mkr/år. Det är lärosätenas ansvar att, genom 
strategiska rekryteringar och omprioriteringar, utveckla sin forskning så att den på ett bra sätt 
utnyttjar MAX IV, och i framtiden ESS. Stockholms universitet kommer under 2017 att 
utveckla strategier för detta. För att utveckla och :finansiera nya strålrör måste olika aktörer 
samarbeta. 

Hantering av forskningsdata är en fråga av växande betydelse för lärosätena. För att 
Stockholms universitet ska kunna möta denna utmaning fick en brett sammansatt arbetsgrupp 
under hösten i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan kring hantering, lagring, 
tillgängliggörande och bevarande av forskningsdata, samt förslag till utveckling av 
forskningsstödjande strukturer och systemstöd. Arbetsgruppens omfattande rapport är nu 
färdig och kommer att omsättas i konkreta åtgärder under kommande år. 

Ekonomisk utveckling 

De senaste åren har Stockholms universitet haft en ekonomisk utveckling som resulterat i ett 
ökat myndighetskapital. För 2016 redovisar universitetet ett resultat om 5 mnkr. Det kan 
jämföras med föregående års resultat som uppgick till 39 mnkr. År 2016 uppgick intäkterna 
till 4 930 mnkr, vilket är 5 procent högre jämfört med 2015. Universitetets kostnader ökade 
under året till 4 924 mnkr, vilket är 6 procent högre än kostnaderna för föregående år. Det 
innebär att myndighetskapitalet med årets kapitalförändring inkluderad uppgår till 1 247 
mnkr. Arets kapitalförändring fördelar sig med -124 mnkr inom utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå samt 129 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Förra året var 
motsvarande siffror 37 mnkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 1 mnkr för 
forskning och utbildning på forskarnivå. 

2014 och 2015 års kapitalförändring påverkades kraftigt av oförutsedda återbetalningar från 
Statens Tjänstepensionsverk (SPV) kopplade till felaktigheter med pensionsavgifterna till 
SPV under åren 2003-2013 när Stockholms universitet arbetade med personalsystemet HR-
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plus. Sammantaget innebar dessa återbetalningar en positiv resultateffekt om 231 mnkr. 
Universitetet implementerade under 2015 en rutin/kontroll som syftar till att säkerställa att 
universitetet betalar korrekta tjänstepensionsavgifter till SPV. 

Användning av myndighetskapital för strategiska och nödvändiga satsningar 

Universitetet har att hantera ett betydande positivt myndighetskapital, vilket ökat ytterligare 
under de senaste åren på grund av återföringen av en tidigare hyresavsättning för lokalerna i 
Konradsberg samt en större återbetalning från SPV av felaktiga pensionsinbetalningar. 
Stockholms universitet bedriver därför ett systematiskt arbete för att strategiskt investera det 
centralt ackumulerade myndighetskapitalet, och har bland annat initierat ett antal strategiskt 
betydelsefulla investeringar i syfte att möta de utmaningar och förbättringsområden som lyfts 
fram i universitetets strategier och åtgärdsplan. I universitetsstyrelsens budgetbeslut inför 
2017 var både det totala beloppet för strategiska satsningar och antalet satsningar bland de 
största sedan systemet med att dokumentera satsningar infördes 2003. Det rör sig om 
avsättningar av medel för byggprojekt och lokalinvesteringar för att säkra den långsiktiga 
lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en av universitetets högrisker och fortfarande 
återstår många utmaningar. Ytterligare resurser behöver avsättas för att säkra att pågående 
byggprojekt kan slutföras och inte riskerar att försenas, närmast den pågående renoveringen 
och upprustningen av universitetets ''Experimental Core Facility''samt projektlednings- och 
konsultstöd liksom betydande investeringar kopplade till byggnationer i Albano. Det finns 
även ett omfattande renoveringsbehov av universitetets befintliga lokaler för att anpassa 
befintligt lokalbestånd till behoven för framtidens lärandemiljöer. Ytterligare satsningar 
omfattar betydande behov av centralt stöd till forskningsinfrastrukturer. Vidare görs en rad 
satsningar kopplade till internationalisering: för att säkra betydelsefulla internationella 
rekryteringar och tillförsäkra adekvat stöd för dem, för en rad integrationsinsatser liksom för 
internationell alumnverksarnhet. Till detta kommer också satsningar på strategiska partnerskap 
samt ett antal större verksamhetsnära strategiska satsningar inom utbildning och forskning, 
bland annat en satsning avseende barn, migration och integration. 

Låneramens storlek 

Efter att under en lång period inte ha utnyttjat sin låneram fullt ut hade universitetet inför 
2017 på grund av strategiska satsningar och investeringar i nya och upprustade lokaler behov 
av en ökad låneram. Låneramen utökades till 650 mnkr. För perioden 2018-2020 bedömer 
universitetet att den befintliga låneramen täcker behovet. 

Lokalförsörjning 

Tillgången till ändamålsenliga lokaler är av central betydelse för universitetets fortsatta 
utveckling av utbildning och forskning samt för att för att kunna erbjuda en god fysisk 
arbetsmiljö. Vid utgången av 2016 uppgick Stockholms universitet lokalbestånd till totalt 
303 000 kvm kontrakterad yta, vilket kan jämföras med 294 000 kvm föregående år (2015). 
Stockholms universitets verksamhet har expanderat under senare år både inom utbildning och 
forskning och antalet studenter uppgår i dag till ca 28.000 helårsstudenter (ca 60 000 
studenter). Stockholms universitet är därmed landets största universitet vad gäller antalet 
studenter. Medelantalet anställda är ca 5.400, och antalet årsarbetskrafter drygt 4 500. 
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2008 blev Lärarhögskolan en del av Stockholms universitet. Verksamheten flyttades från 
lokalerna på campus Konradsberg till Frescatiområdet. Konsekvenserna av lärarutbildningens 
flytt från Konradsberg till Stockholms universitet är fortfarande märkbara i form av 
omflyttningar och temporära lösningar såsom paviljonger. En omfattande och flexibel 
verksamhet som universitetets ställer också krav på flexibilitet inom lokalbeståndet för att 
kunna expandera och flytta om verksamheter. Idag finns inte den flexibiliteten. Universitetet 
har en liten andel tomma lokaler i dagsläget vilket drar ner hyreskostnaderna men försvårar 
planeringen. Vakanserna uppgick vid årsskiftet 2016-2017 till ca 19 000 kvm, dvs ca 6 
procent. Även om denna siffra kan tyckas något omfattande så är stora delar av denna yta inte 
sammanhängande, vilket försvårar ett ändamålsenligt nyttjande. Dessutom består den vakanta 
sammanhängande ytan till största del av tomställda lokaler som är på gång att byggas om. 

Dagens lokalsituation är inte hållbar i längden med hänsyn till såväl temporära lösningar, som 
förr eller senare måste avvecklas, som bristen på flexibilitet. Många av de större byggnaderna 
inom Frescati färdigställdes under 1970-talet och står inför omfattande renoveringar för att 
upprätthålla moderna och ändamålsenliga lokaler inom en inte alltför lång tidshorisont. 

Aktuella projekt 

Tillsammans utgör huvudstadsuniversiteten Karolinska institutet, KTH och Stockholms 
universitet ett av Europas största och mest framgångsrika universitetsområden. Under senare 
år har utbildnings- och forskningssamarbetena mellan universiteten ökat påtagligt exempelvis 
genom SciLifeLab, AlbaNova universitetscentrum och Stressforskningsinstitutet. Ett 
övergripande långsiktigt mål är att genom ett stärkt fysiskt samband underlätta samarbetet 
mellan de tre universiteten och på så vis också stärka den gemensamma utvecklingen av 
utbildning och forskning. 

Stockholms universitet har i flera år tillsammans med KTH och Stockholms stad drivit 
utvecklingen av Albanoområdet med trolig överlämning av lokaler under 2020-2022. 
Planeringen av universitetslokaler och student- och gästforskarbostäder i Albano, den sista 
stora markreserv som finns tillgänglig för en sammanhängande utveckling av den så kallade 
Vetenskapsstaden (vilken består av det sammanhängande området där Stockholms universitet, 
KTH och Kl ansluter till varandra), har pågått sedan 2002. Under 2015 vann detaljplanen laga 
kraft och de första spadtagen i byggnationen av campus Albano togs i november 2015. 

Färdigställandet av Albanoprojektet beräknas ske under perioden 2020-2022. Detta är en 
förskjutning mot tidigare antaganden om en inflyttning 2019, på grund av den utdragna 
planprocessen. Stockholms universitet kommer att hyra drygt 40 000 kvadratmeter fördelade 
på fyra byggnader inom Albanoområdet. Samtliga hus kommer inte att färdigställas samtidigt, 
varf"ör inflyttning sker olika år. 

Det rör sig i nuvarande planering om lokaler för drygt tiotalet av universitetets 
institutioner/enheter. När Albano är klart kan flera andra hyreskontrakt sägas upp för 
avflyttning och befintliga verksamheter få sina lokalbehov tillgodosedda. Provisoriska 
lösningar i form av paviljonger kommer att kunna avvecklas. Nuvarande lokaler i Sveaplans 
gamla läroverk måste universitetet lämna så snart det är möjligt. 

13 (16) 
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Tidsperiod för hyresavtal 

Stockholms universitet ställde sig positiva till flera av förslagen i Ekonomistyrningsverkets 
rapport Uppdrag att se över vissa.frågor om hyresavtal- bindningstiden i hyresavtal 
avseende lokaler för universitet och högskolor. Särskilt gäller det huvudförslaget att 
universitet och högskolor ska kunna ges utökat mandat att teckna hyresavtal utan regeringens 
medgivande med bindningstid upp till 15 alternativt 20 år. Stockholms universitet efterlyser 
en diskussion och argumentation kring hur olika hyresnivåer i olika regioner påverkar ett 
lärosätes andel lokalkostnader av de totala kostnaderna så att skillnader i ekonomiska 
förutsättningarna inte blir för stora mellan olika lärosäten i landet givet att det med nuvarande 
resursfördelningsmodell inte förekommer skillnader i förutsättningar kopplade till lärosätenas 
intäktsida. Kostnader relaterade till utbyggnaden av Albano-området kommer att innebära en 
betydande ökning av universitetets framtida lokalkostnader. För att hålla nere de ökade 
lokalkostnaderna önskar Stockholms universitet för framtiden teckna längre hyresavtal än 
hittills. 

Regeringen har genom beslut 1994-09-15 medgivit Stockholms universitet och KTH att 
teckna hyresavtal om högst 25 år för ett gemensamt Fysikcentrum, numera benämnt 
AlbaNova universitetscentrum. Lokalerna som är belägna mellan Roslagstull och Albano är 
ändamålsenliga och mycket väl placerade i förhållande till KTH:s och universitetets campus 
samt i förhållande till den utbyggnad för utbildning och forskning som planeras i Albano
området. Med anledning av detta finns ett starkt intresse för lärosätena att säkerställa 
tillgången till lokalerna inom Fysikcentrum på längre sikt. Hyresavtalet för Fysikcentrum är 
konstruerat som en kostnadshyra (ränta och amortering) för det kapital som har finansierat 
fastigheten genom ett obligationslån som emitterats av fastighetsägaren Fysikhuset KB. Staten 
har en option att förvärva andelarna i Fysikhuset KB och därmed fastigheten, med 
tillträdesdag den 1 december 2020. Besked i optionsfrågan ska lämnas till fastighetsägaren 24-
36 månader före tillträdesdagen. Det är mycket välkommet att Statens fastighetsverk efter 
dialog mellan universitetet, KTH och Regeringskansliet fått inskrivet i sitt regleringsbrev för 
2016 samt 2017 att myndigheten ska förbereda för att staten ska kunna utnyttja sin köpoption, 
enligt optionsavtal 14 januari 2001 mellan Fysikhuset Fastighets AB, Stiftelsen Fysikhuset 
och svenska staten, avseende Fysikhuset, Kattrumpstullen 1, Stockholms kommun. 

Akademiska Hus hyressättning och dess konsekvenser 

Stockholms universitet har tidigare, såväl i budgetunderlag som i samband med 
myndighetsdialogen, lyft fram de problem som följer av den marknadshyresprincip som 
Akademiska Hus numera tillämpar. Denna princip drabbar lärosäten i storstadsregionerna 
särskilt hårt. För Stockholms universitet är Akademiska Hus den helt dominerande 
hyresvärden och frågan om hyresnivåerna påverkar i hög grad universitetets möjlighet till 
långsiktig strategisk planering. I takt med att hyreskontrakt löper ut och omförhandlas utifrån 
marknadshyresprincipen ökar påfrestningen på universitetets ekonomi. Mot bakgrund av det 
finns från och med 2017 en ny högrisk i universitets riskanalys, nämligen "ökade 
lokalkostnader som en följd av marknadsanpassade hyror". Fullt implementerade kommer 
marknadshyrorna väsentligt urholka anslagen till utbildning och forskning för 
storstadslärosätena i allmänhet och Stockholmsregionens lärosäten i synnerhet. 
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Akademiska Hus verkar inte på nonnala marknadsmässiga villkor. Bolagets omfattande 
fastighetsinnehav på många orter ger bolaget en särställning gentemot hyresgästerna, dvs. 
universitet och högskolor. Vidare löper hyresavtalen vanligtvis på lång tid under stabila 
förhållanden med staten som hyresgäst, vilket ger en mycket fördelaktig riskprofil. 

Som universitetet tidigare anfört vill vi se en förändring som innebär att det samhällsnyttiga 
uppdraget i Akademiska Hus verksamhet tydliggörs av staten genom en revidering av 
Akademiska Hus bolagsordning. Konkret innebär det att Akademiska Hus lämnar 
marknadshyresprincipen till förmån för en hyressättning som är rimlig och långsiktigt hållbar 
för lärosätena. En alternativ åtgärd är att de lärosäten som drabbas hårdast av 
marknadshyresprincipen erhåller kompensation för detta i tilldelade statliga medel. Ytterligare 
ett alternativ är att staten ålägger Akademiska Hus att beakta de geografiska skillnader som 
finns i hyresnivåer inom landet och i hyresförhandlingar med storstadslärosätena ta hänsyn till 
detta. 

Så länge kompensationsmekanismer helt saknas går en markant större andel av de statliga 
anslagen för utbildning och forskning vid lärosäten i storstadsregioner till hyror. Detta 
snedvrider konkurrensen mellan lärosätena och riskerar att drabba kvaliteten i verksamheten. 

I beslutet har deltagit: Justitieråd Kerstin Calissendorff, ordförande, rektor Astrid Söderbergh 
Widding, styrelseordförande Hans Börsvik, rådgivare Eva Hellsten, generaldirektör Gunilla 
Nordlöf, verkställande direktör Eva Swartz Grimaldi, styrelseordförande Patrik Tigerschiöld, 
professor Astri Muren, professor Ylva Engström, professor Bengt Noven, kårordförande 
Henric Södergren, vice kårordförande Stefanie Tagesson samt doktorandrepresentant 
Sebastian Cancino Montecinos. 

Övriga närvarande: Prorektor Clas Hättestrand, vicerektor Karin Helander, vicerektor Anders 
Karlhede, professor Cynthia de Wit (suppleant), professor Jonas Ebbesson (suppleant), 
förvaltningschef Joakim Malmström, planeringschef Åsa Borin, samverkanschef Anki 
Bystedt, Torun Gille-West, SACO, Lisbeth Häggberg, ST, utredare Anna Riddarström samt 
universitetsjurist Josefin Femstad. Föredragande har varit planeringschef Åsa Borin. 
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Tabeller 

Nedan redovisas de tabeller som universitetet enligt Direktiv till budgetunderlag för 
verksamheten vid statliga universitet och högskolor för budgetåren 2018-2020 ska inkomma 
med. 

Tabell 1 Total budget 

Tabell 2 Utbildning på grundgrundnivå och avancerad nivå 

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 

Tabell 5 A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

Tabell 6 Lokalförsörjning 

Tabell 7 Avgifter 
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Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet 
vid universitet och högskolor 

Tabell 1 Total budget 

Total budget 2016 2017 

(tkr) Utfall Prognos 

Verksamhetens intäkter 

Anslag 1 3 244142 3 306 046 

Avgifter 393 259 425 343 

Bidrag 1325443 1 454 216 

Finansiella intäkter 5 014 7 521 

Summa intäkter 4 967 858 5193 126 

Verksamhetens kostnader 

Personal 3 364 915 3 533 410 

Lokaler 707 383 759 360 

Drift/övrigt 724 704 821 488 

Avskrivningar 112 805 118 649 

Finansiella kostnader 14 592 21 888 

Summa kostnader 4 924 399 5 254 794 

Verksamhetsutfall 43459 -61668 

Transfereringar -37 774 -37 774 

Resultat från andelar i dotterbolag -558 -558 

Arets kapitalförändring/ årets resultat 5127 -100 000 

Utgående myndighetskapital (inkl. 
1 247 014 1 147 014 

årets kapitalförändring) 

Utgående oförbrukade bidrag 1 151 501 1 182 592 

1 Intäkterna av anslag motsvarar summan av anslag i tabell 2 och 3. 

2018 2019 2020 

Ber. Ber. Ber. 

3 382 867 3 425 067 3 489 379 

460 076 497 678 538 389 

1595502 1 750 517 1920595 

5 014 3 761 2 507 

5 443 459 5 677 022 5 950 870 

3 707 375 3 867 562 4 054 945 

795 642 827 685 866 482 

862 852 902 078 946 868 

124 665 130 422 136 947 

14 592 10 944 7 296 

5 505127 5 738 690 6 012 538 

-61668 -61668 -61668 

-37 774 -37 774 -37 774 

-558 -558 -558 

-100 000 -100 000 -100 000 

1047014 947 014 847 014 

1 214 521 1 247 314 1280991 



Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

2016 2017 2018 2019 2020 

Utbildning på grundnivå och 
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

avancerad nivå (tkr) 

Verksamhetens intäkter 

Takbelopp1 1632 659 1669947 1718010 1726757 1 771 142 

Beräknad avräkning2 (A) 1632659 1669947 1718010 1726757 1 771 142 

Särskilda åtaganden (B) 54891 55 730 55 730 55 730 55 730 

Anslag (A+B) 1 687 550 1725677 1773740 1782487 1826872 

Avgifter 191 216 205 077 219 944 235 887 252 987 

Bidrag 77 202 84307 92066 100 540 109 793 

Finansiella intäkter 2624 3936 2624 1 968 1 312 

Summa intäkter3 1958592 2 018 998 2 088 374 2120 882 2190 964 

Verksamhetens kostnader 

Personal 1456 586 1368821 1418212 1 441 436 1490024 

Lokaler 329 654 345 630 358 102 363 966 376 234 

Drift/Övrigt 221066 275 414 285 351 290 024 299 800 

Avskrivningar 38146 37 811 39175 39 816 41 158 

Finansiella kostnader 7575 11 363 7 575 5 681 3 788 

Summa kostnader 2 053 026 2 039 039 2108 415 2140 923 2 211 005 

Justering 

Differens (regleringsbrev - RR)4 -29 669 -29 669 -29 669 -29 669 -29 669 

Res. från andelar i dotterbolag -290 -290 -290 -290 -290 

Arets kapitalförändring/ Årets resultat -124 393 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2017 i 2017 års prisnivå 
2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare 
uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 

3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. 

4 Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Den består av den differens 
som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen. Differensen beror på att 
anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som 
transfereringar (tex delar av anslaget för stöd till studenter med funktionshinder). Justeringen består även av resultatet från andelar i 
dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan). 



Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 

2016 2017 2018 2019 2020 
Forskning och utbildning på 

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
forskarnivå ftkrl 

Verksamhetens intäkter 

Anslag1 1556592 1580369 1 609 127 1642580 1662507 

Avgifter 202 043 220 266 240 132 261 791 285 402 

Bidrag 1 248 241 1 369 909 1503435 1649977 1 810 802 

Finansiella intäkter 2 390 3 585 2390 1 793 1195 

Summa intäkter 3 009 266 3 174128 3 355 085 3 556140 3 759 906 

Verksamhetens kostnader 

Personal 1908329 2 164 588 2 289163 2 426 126 2 564 921 

Lokaler 377 730 413 730 437 540 463 719 490 247 

Drift/Övrigt 503 638 546 074 577 501 612 054 647 068 

Avskrivningar 74 659 80 838 85490 90 605 95 789 

Finansiella kostnader 7 017 10 526 7 017 5 263 3 509 

Summa kostnader 2 871 372 3 215 755 3 396 712 3 597 767 3 801 533 

Justering 

Differens (regleringsbrev - RR)2 -8 105 -8 105 -8105 -8 105 -8105 

Res. från andelar i dotterbolag -268 -268 -268 -268 -268 

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 129 521 -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 

" Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2017 i 2017 års prisnivå. 
2 Justeringen görs för att periodens kapitalförändring skall stämma överens med resultatet i årsredovisningen. Den består av den differens 
som uppstår mellan anslaget enligt regleringsbrevet (som redovisas ovan) och anslaget enligt resultaträkningen. Differensen beror på att 
anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen utan som 
transfereringar. Justeringen består även av resultatet från andelar i dotterbolag (som inte ingår i det verksamhetsutfall som redovisas ovan). 



Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 

Investeringar i anläggnings- 2016 2017 2018 
tillgångar1 (mnkr) Utfall Prognos Ber. 

IB län i Riksgäldskontoret 421 408 488 
Beräknad nyuppläning 96 130 150 

varav investeringar i immateriella 4 2 2 
anläggnings-tillgångar 

Beräknad amortering 109 50 100 
UB lån i Riksgäldkontoret 408 488 538 

Maximalt utnyttjande av låneramen 438 500 550 
under året 

Föreslagen låneram 550 650 650 

Beräknad ränteutgift - 0 0 
Ränteantaganden för nyupplåning (%) - 0 0 

Summa räntor och amorteringar 108* 50 100 

Maximalt utnyttjande av 0 0 0 
räntekontokrediten under året 

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 

' Enligt definition i 5 kap. 1 §förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 

•Avser endast amorteringar under år 2016. 

2019 
Ber. 

538 
150 

2 

100 
588 

600 

650 

1 
0,2 

101 

0 

0 

2020 
Ber. 

588 
150 

2 

100 
638 

650 

650 

3 
0,5 

103 

0 

0 



Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Ber. 

Immateriella investeringar 

Datasystem, rättigheter m.m. 4077 3 393 4 713 4 713 4 713 4 713 

Materiella investeringar 

Maskiner, inventarier och installationer m.m. 182 264 151 703 210 698 210 698 210 698 210 698 

Byggnader, mark och annan fast egendom 29 921 24 904 34 589 34 589 34 589 34 589 

Övriga verksamhetsinvesteringar 0 0 0 0 0 0 

Summa verksamhetsinvesteringar 216 262 180 000 250 000 250 000 250 000 250 000 

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
158 254 144 836 201 161 201 161 201 161 201 161 

kapitalförsörjningsförordningen) 

Bidrag (2 kap. 3 § 
58 008 35 164 48 839 48 839 48 839 48 839 

kapitalförsörjningsförordningen) 

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 
0 0 0 0 0 0 

kapitalförsörjningsförordningen) 

Anslag (efter medgivande av regeringen) 0 0 0 0 0 0 

Summa finansiering 216 262 180 000 250 000 250 000 250 000 250 000 



Tabell 5A Särskild information om verksamhetsinvesteringar 

Totalt Ack. 2017 2018 2019 2020 2021 

(tkr) utfall Prognos Ber. Ber. Ber. Ber. 

Verksamhetsinvesteringar per 

objekt1 

SUBIC 35 000 0 35000 

Experimental Core Facility 49500 0 49500 

Transmissionselektronmikroskop 35 000 0 28000 7 000 

Fartyg 30 000 30 000 0 

Summa utgifter för investeringar 149 500 30 000 112 500 7 000 0 0 0 

Finansiering 

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
84500 77 500 7 000 

kapitalförsörjningsförordningen) 

Bidrag (2 kap. 3 § 
30000 30 000 0 0 

kapitalförsörjningsförordningen) 

Leasing (2 kap. 5 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

Anslag (efter medgivande av 
regeringen) 

Summa finansiering 114 500 30000 77500 7 000 0 0 0 

Varav investeringar i: 

Datasystem, rättigheter m.m. 

Maskiner och inventarier 104 500 30 000 67 500 7 000 

Fastigheter och mark 10 000 10 000 

övriga verksamhetsinvesteringar 

Summa investeringar i 
114 500 30000 77 500 7 000 0 0 0 

anläggningstillgångar 

1 Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor. 



Tabell 6 Lokalförsörjning 

Redovisning av lokaler (mnkr) 

Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder) 

- föreciående års utoåno 1 

- ökning under året 

- minskning under året 

- vid årets utgång (A) 

Förbättringsutgift på annans fastighet 

- nyinvesteringar 

- avskrivningar 

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B) 

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)2 

Sammanställning av lokalkostn {exkl. student- och Qästforskarbostäder)(C)3 

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 4 

Lärosätets totala kostnader (D) 

Totala externa hyresintäkter 

Justerade totala kostnader (02) 

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnade(i 

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader6 

1 Fr.o.m. 2013 Inklusive Stockholms universitets andel av lokalarea i Science for Life Laboratory (en tredjedel av 8095 kvm). 
2 Beräknas som B/A. 
3 AlbaNova: KTH och Stockholms universitet delar lika på kostnaderna men KTH administrerar Alba Nova (konto 5093). 
4 Beräknas som Cl A. 
5 Beräknas som CID. 
6 Beräknas som CID2. 

2016 

Utfall 

303 
1 

-1 
304 

7 
8 

586 

1 929 
674 

2220 

4924 

42 
4882 

13,68% 

13,80% 

2017 2018 2019 2020 

Prognos Ber. Ber. Ber. 

304 303 306 306 
21 42 17 125 

-21 -39 -17 -117 
303 306 306 314 

25 6,5 12 12 

592 609 609 631 

1 954 1 993 1 993 2 010 
726 762 794 833 

2 396 2493 2 598 2653 

5 255 5505 5 739 6 013 

42 42 42 42 
5 213 5463 5697 5 971 

13,81% 13,84% 13,84% 13,85% 

13,92% 13,95% 13,94% 13,95% 



Tabell 7 Avgifter 
(tkr) 

Uppdragsverksamhet 

varav tjänsteexport 

varav tjänsteexport 

varav tjänsteexport 

2016 

2017 

2018 

Offentligrättslig verksamhet 

2016 
2017 
2018 

1 Intäkter som inte får disponeras 

Intäkter Kostnader 

259 003 263 918 

0 0 

266 773 271 836 

0 0 

274 776 279 991 

0 0 

Intäkter till Intäkter som 
inkomsttitel1 får disponeras 

4137 6 205 

4860 7 290 
4860 7 290 

Avgiflsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiflsförordningen redovisas inte. 

Resultat 

-4 915 

0 

-5 062 

0 

-5 214 

0 

Kostnader Resultat 

4343 1 862 

6 790 500 
6 790 500 


