
 

 

 
 
 
 
 
2009-02-17 

 
 
 
 
 
Dnr SU 113-2797-08 
Dok nr 2 

1 (8)

 

 

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon: 08-16 49 33 
Universitetsvägen 10 Telefax: 08-16 35 71 106 91 Stockholm 
Bloms hus, Frescati E-post: rikard.skarfors@planering.su.se 

  www.su.se 
 

  
Rikard Skårfors Utbildningsdepartementet 
Utredare  
  
  
  
 

Budgetunderlag perioden 2010-2012 för Stockholms universitet 

I enlighet med regeringsbeslut daterat 2008-12-11 som ersätter 9 kap. förordningen 
(2000:605) om myndigheters årsredovisning och budgetunderlag överlämnas härmed 
Stockholms universitets budgetunderlag för perioden 2010-2012. I universitetets 
årsredovisning för budgetåret 2008 ges ytterligare underlag för bedömning av Stockholms 
universitets verksamhet. I budgetunderlaget redovisade synpunkter och förslag, med undantag 
för förslaget om inrättande av Stockholm Science for Life Laboratory, återfinns även i 
universitetets forsknings- och utbildningsstrategi.  

Sammanfattning 

• En ytterligare höjning av per capita-ersättningen för helårsstudenter och 
helårsprestationer för att stärka kvaliteten i undervisningen, för att öka undervisningen 
inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik, för att möjliggöra nödvändig 
förnyelse av den laborativa undervisningen inom naturvetenskap samt för att 
möjliggöra satsningar på att förstärka utbildningens arbetsmarknadsrelevans. 

• Ett omställningsbidrag i form av ett engångsanslag om 120 mkr för att förbättra den 
lärarutbildning som inordnats i universitetet i samband med avvecklandet av 
Lärarhögskolan. 

• KTH och Stockholms universitet hemställer om 7 mkr vardera som en permanent 
förstärkning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för drift och 
utveckling av Nordita. 

• Stockholms universitet stöder Autonomiutredningens förslag att universitet och 
högskolor övertar ägandet av Akademiska Hus, genom att samtliga aktier i 
Akademiska Hus överförs till ett holdingbolag ägt av lärosätena gemensamt. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Ytterligare höjning av per capita-ersättningen 

Stockholms universitet har jämfört med andra universitet en stor andel av sina studenter inom 
humanistisk, samhällsvetenskaplig och juridisk fakultet. Till dessa utbildningsområden är 
ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer mycket lågt satta. Universitetet 
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är därmed generellt sett kraftigt underfinansierat, med alltför få undervisningstimmar och 
undervisning i alltför stora studentgrupper som praktiska konsekvenser. Det 
naturvetenskapliga utbildningsområdet har högre ersättning per capita men dras samtidigt med 
höga kostnader, inte minst för att kontinuerligt kunna förnya sin utrustning för att ge en 
utbildning som möter arbetsmarknadens nya krav. Även om regeringen inför 2008 tilldelade 
medel för en kvalitetsförstärkning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga 
utbildningsområdena, behövs dessutom en avsevärd generell och permanent uppräkning av 
per capita-ersättningen inom samtliga utbildningsområden för att kvaliteten i utbildningen 
skall kunna bibehållas och vidareutvecklas. 

En generell resursförstärkning behövs också för ytterligare förstärka utbildningarnas 
arbetsmarknadsrelevans, för de nuvarande studenternas skull men också för att långsiktigt 
trygga tillströmningen av nya studenter. En höjning av ersättningen per student kan motiveras 
även utifrån universitetets strävan att vidga rekryteringen, vilket fordrar ökade lärarresurser 
för att ge stöd till studenter från studieovana miljöer. 

Etablering av lärarutbildning vid Stockholms universitet 

Sedan den 1 januari 2008 organiseras utbildningarna vid den tidigare Lärarhögskolan i 
Stockholm inom Stockholms universitet, och Lärarhögskolans verksamhet har uppgått i 
universitetets. Stockholms universitet har övertagit all fast anställd personal inom 
Lärarhögskolan samt även alla detta lärosätes förpliktelser i övrigt. Kostnaderna för den nya 
lärarutbildningen beräknas kunna täckas inom de båda takbelopp som disponeras av 
Stockholms universitet och Lärarhögskolan. 

Stockholms universitet har anmodats att i sin årsredovisning för år 2007 redovisa sina 
sammanlagda kostnader för övertagandet av Lärarhögskolans verksamhet. Dessa kostnader 
uppgår enligt årsredovisningen till 132 mkr. Statsmakterna har tidigare anvisat ett 
omställningsbidrag om 12 mkr. Universitetet hemställer att även det återstående beloppet 120 
mkr anvisas. 

Avgifter: uppdragsverksamhet m.m. 

Uppdragsverksamheten inom grundutbildningen består i huvudsak av beställd utbildning och 
uppdragsutbildning. Inom den beställda utbildningen var antalet helårsstudenter 34,6 år 2008, 
en minskning med hela 96 procent från år 2007, då antalet helårsstudenter var 924. Hela 
denna minskning är emellertid förutsedd och beror på universitetets övertagande av 
Lärarhögskolans verksamhet – vad som nu återstår av beställd utbildning hänför sig till 
Karolinska institutets logopedutbildning. Intäkterna för beställd utbildning har av samma skäl 
minskat, från 43,9 mkr år 2007 till 8,2 mkr år 2008. 

Intäkterna från uppdragsutbildningen har å andra sidan ökat avsevärt; 94 mkr år 2008 att 
jämföra med 34,6 mkr år 2007. Antalet studenter var 1036 år 2008 mot 438 år 2007. 
Ökningen är en följd av övertagandet av Lärarhögskolans verksamhet inklusive den 
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uppdragsutbildning som bedrevs där. Av särskild betydelse för resultatet är satsningarna inom 
det så kallade Lärarlyftet. 

I regleringsbrevet för 2008 prognostiserades 6,2 mkr i nettounderskott för beställd utbildning 
och 20,2 mkr i nettoöverskott för uppdragsutbildning. Denna prognos har överträffats något 
för beställd utbildning (underskott 1,5 mkr) medan den för uppdragsutbildning inte infriats 
(överskott 11,8 mkr). Avvikelserna från prognosen kan till stor del förklaras utifrån 
svårigheterna att förutsäga resultaten för december månad. 

Finansieringsfrågor 

Beräkning av anslag för grundutbildning (tabell 2) 

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2009 i tabell 2 är vad som 
anförts rörande Stockholms universitet i budgetpropositionen. 

Förslag till förändringar av anslag till grundutbildning (tabell 5) 

Tabell 5 har beräknats med utgångspunkt i de förslag som lagts ovan. Universitetet yrkar på 
ett omställningsbidrag om 120 mkr för att förbättra den lärarutbildning som inordnats i 
universitetet i samband med avvecklandet av Lärarhögskolan. Vidare föreslås en höjning av 
per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer. En sådan höjning bör i 
nuvarande läge kunna genomföras utan att takbeloppet höjs. 

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Allmänt 

Forskningen vid Stockholms universitet är av mycket hög kvalitet. Ett flertal 
forskningsmiljöer är internationellt framstående, några till och med världsledande. Vidare har 
ett antal framtidsområden identifierats, där forskningen redan idag är framgångsrik och inom 
den kommande femårsperioden kan förväntas uppnå en ledande ställning såväl nationellt som 
internationellt. Universitetet kommer att intensifiera sina ansträngningar för att identifiera 
potentiellt starka forskningsmiljöer och stimulera deras utveckling. 

Även under år 2008 har forskarna vid Stockholms universitet haft stor framgång i 
konkurrensen om bidragsmedel. Universitetet har erhållit två nya Linnéstöd: Linnaeus Centre 
on Social Policy and Family Dynamics in Europe samt CosmoParticle Collaboration (CPC). 
European Research Council (ERC) har utdelat två Advanced Grants om 20 mkr till forskare 
vid universitetet – totalt har svenska forskare erhållit 16 sådana bidrag. Tre forskare vid 
Stockholms universitet – av totalt 11 forskare i Sverige – har av ERC beviljats Starting 
Independent Researcher Grants, en bidragsform avsedd för Europas mest framstående unga 
forskare. Vidare har klimatforskare vid Stockholms universitet fått fyra av sammanlagt tio 
anslag i den för Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet gemensamma utlysningen av 
medel till ämnesövergripande forskning om hållbar utveckling. 



  4 (8) 
 

 
 

Resursfördelning 

Stockholms universitet anser att den omfördelningsmodell för forskningsresurserna som 
regeringen lanserat i den forskningspolitiska propositionen Ett lyft för forskning och 
innovation (Regeringens proposition 2008/09:50) har stora brister och måste göras om. 

Den ena indikatorn, totala externa medel, är en kvantitetsindikator snarare än en 
kvalitetsindikator. Den verkar så att de lärosäten som genom sin inriktning har stora 
möjligheter att ta hem externa medel, t ex inom medicin, får ökade anslag medan de som 
verkar inom områden där tillgången till externa medel är liten, t ex humaniora, får minskade 
statliga anslag. Viktningsfaktorerna 2 och 1.5 för humaniora/samhällsvetenskap respektive 
naturvetenskap är långt ifrån tillräckliga för att justera för de mellan vetenskapsområden starkt 
varierande möjligheterna att erhålla externa bidrag. Inom bibliometri är fältnormaliserade 
citeringar självklara innan jämförelser görs mellan olika områden. Totala externa medel måste 
även de fältnormaliseras för att kunna fungera som kvalitetsindikator. I avsaknad av ett sådant 
system rekommenderar Stockholms universitet att regeringen återgår till den i 
budgetpropositionen 2007 tillämpade indikatorn, Vetenskapsrådets bidrag till lärosätena, som 
kvalitetsindikator. 

Den andra indikatorn, bibliometriska analyser, har också stora brister. Problemet är att de 
bibliometriska analyser som anvisas i forskningspropositionen och som nu är under utveckling 
av Vetenskapsrådet bara är meningsfulla inom medicin, naturvetenskap, teknik och delar av 
samhällsvetenskaperna. Humaniora och stora delar av samhällsvetenskaperna – inklusive 
rättsvetenskap – har som bekant andra publiceringstraditioner och mycket bristfällig täckning 
i de publikationsdatabaser, dvs. Web of Science, som används för analyserna. 
Vetenskapsrådet diskuterar nu att helt stryka humaniora och samhällsvetenskap från dessa 
analyser. Det betyder att stora delar av forskningsverksamheten, mer än hälften vid 
Stockholms universitet, ställs utanför möjligheten att påverka indikatorn och därmed 
universitetets resurstilldelning. Detta kan inte vara en rimlig ordning, i synnerhet som 
humaniora och samhällsvetenskap dessutom har relativt mycket sämre möjligheter att påverka 
den första indikatorn, totala externa medel. 

Resursomfördelningsmodellen får dessutom en styrande effekt som den nu är konstruerad. 
Den ger en stark signal till lärosätena att omfördela resurser internt, bort från humaniora och 
samhällsvetenskap till områden som har större möjlighet att ta hem externa bidrag och att 
påverka bibliometriindikatorn. Stockholms universitet rekommenderar att det i 
forskningspropositionen aviserade peer- review-systemet utvecklas och att den nuvarande 
modellen med dess båda indikatorer vid resursomfördelningen inför 2010 ersätts av 
kvalitetsprövade externa bidrag, i första hand enbart Vetenskapsrådsbidrag, som enda 
indikator. 

Regeringen aviserar i den forskningspolitiska propositionen att särskilda resurser för 
nyttiggörande av forskningsresultat skall fördelas till en grupp lärosäten, vilken omfattar alla 
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de stora universiteten utom Stockholms universitet. Motivet för detta är att kommersialisering 
och entreprenörskap avseende forskningsresultat förutsätts vara en angelägenhet för lärosäten 
med omfattande teknisk och/eller medicinsk forskning. Stockholms universitet menar att detta 
är uttryck för ett föråldrat synsätt som inte ytterligare bör förstärkas. Universitetets arbete med 
innovationsstöd omfattande naturvetenskaplig, samhällsvetenskaplig och humanistisk 
forskning har tydligt visat på potentialen för innovation och samverkan även inom dessa 
vetenskapsområden. Rimligen bör detta förslag omprövas så att samtliga lärosäten med 
omfattande forskningsverksamhet på samma villkor får del av de aviserade medlen. 

Stockholm Science for Life Laboratory 

Det är glädjande att regeringen i den forskningspolitiska propositionen, genom att anslå 2 mkr 
i planeringsbidrag samt förordna landshövding Per Unckel som utredare, markerar en positiv 
inställning till den för Stockholms universitet, Karolinska institutet och KTH gemensamma 
satsningen på Stockholm Science for Life Laboratory (SciLife Lab). Visionen för institutet är 
att inom 10 år vara internationellt erkänt som ett av världens främsta centra för livsvetenskap, 
med en primär inriktning mot teknikdriven grundforskning inom molekylärmedicin och 
analys av organismers arvsmassa, och med ett viktigt syfte att också överföra kunskapen till 
medicinsk riskanalys och individualiserad behandling. 

Kärnverksamhet central för SciLife Lab kan vara operativt år 2010 i provisoriska lokaler nära 
de tre universiteten, och i full verksamhet i egna lokaler från och med år 2012. Verksamheten 
baseras på en långsiktig personalbas om cirka 250 personer, varav cirka 200 forskare, samt en 
drift- och avskrivningskostnad för teknisk infrastruktur om cirka 500 mkr per år. Dessutom 
erfordras en initial investering om cirka 1000 mkr i uppbyggnadsfasen. Universitetet avser att 
återkomma i denna fråga. 

Nordita 

Flytten av Nordic Institute for Theoretical Physics (Nordita) från Köpenhamn till AlbaNova 
var genomförd den 1 januari 2007. Institutet drivs som en självständig enhet i samarbete 
mellan KTH och Stockholms universitet. Lärosätena är tacksamma för regeringens starka stöd 
i samband med beslutet att flytta Nordita till AlbaNova. Nordita är nu väsentligen etablerat 
och verksamheten inom centret är intensiv. Flytten har inneburit en väsentlig förstärkning av 
forskningsmiljön men samtidigt medfört betydande kostnadsökningar för KTH och 
Stockholms universitet. 

KTH och Stockholms universitet hemställer om 7 mkr vardera som en permanent förstärkning 
av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för drift och utveckling av Nordita. 
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Övrigt 

Lokalförsörjning 

Läget i nationalstadsparken och i stort sett endast en hyresvärd, Akademiska Hus, är en 
särskild utmaning för lokalförsörjningen. 

Tillgången till bostäder för utbytesstudenter, gästlärare och gästforskare utgör en begränsande 
faktor för universitetets internationalisering. Universitetet arbetar tillsammans med andra 
högskolor i Stockholm och med Stockholms studenters centralorganisation för att öka 
tillgången av bostäder. 

Lokalkostnaderna är höga. Någon riktig marknadssituation föreligger ej och Akademiska Hus 
tar ut höga hyror. Detta gäller främst i storstadsregionerna och i synnerhet i Stockholm, där 
Akademiska Hus under senare år kunnat anföra de stegrade fastighetsvärdena som motiv för 
kraftiga hyreshöjningar. Detta leder till att lärosätena i regioner med höga fastighetspriser dras 
med mycket höga lokalkostnader vilket missgynnar dem gentemot andra lärosäten i landet. En 
direkt konsekvens har blivit att universitetet har tvingats driva frågor om hyressättningen i 
hyresnämnden. 

Akademiska Hus gör också en stor vinst som beskattas. Denna vinst härrör från statsanslag för 
utbildning och forskning som transfereras tillbaka till statskassan utan att komma 
verksamheten till godo, men även från externa bidrag från icke-statliga finansiärer, stiftelser 
och privata donatorer som därmed i praktiken beskattas för andra ändamål. 

Tillgången till ändamålsenliga lokaler är en viktig del av universitets och högskolors 
självbestämmande. Detta självbestämmande begränsas avsevärt om man inte har kontroll över 
sin lokalförsörjning eller kan överblicka den långsiktiga kostnadsutvecklingen för densamma. 
Genom ägande av sina fastigheter, genom egna bolag drivna av professionella 
fastighetsförvaltare, skulle lärosätena själva råda över resursen lokalyta och samtidigt själva 
disponera avkastningen av fastighetskapitalet. 

Stockholms universitet stöder Autonomiutredningens förslag att universitet och högskolor 
övertar ägandet av Akademiska Hus, genom att samtliga aktier i Akademiska Hus överförs till 
ett holdingbolag ägt av lärosätena gemensamt. 

Avgifts- och bidragsintäkter (uppdragsforskning, bidragsfinansierad forskning) 

Den starka ökning av intäkterna för uppdragsforskning som noterats under ett antal år tycks ha 
avmattats – intäkterna var 115 mkr år 2008 att jämföra med 109,3 mkr år 2007 och 93,9 mkr 
år 2006. Prognosen i regleringsbrevet för 2008 (119 mkr) var således lite för optimistisk. Sett i 
perspektiv av ett antal år kan man emellertid skönja en långsiktigt stabil positiv trend för 
intäkterna av uppdragsforskning, och det finns ingen anledning att befara ett brott med denna 
trend under kommande år. 
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Bidragsintäkterna uppgick under år 2008 till 734,2 mkr vilket är en ökning med hela 12,1 
procent jämfört med 2007; åren närmast dessförinnan var ökningen 5 procent per år. 
Universitetet har varit framgångsrikt i att söka medel för starka forskningsmiljöer vilket 
sannolikt kommer att ge utslag i en fortsatt hög nivå på bidragsintäkterna. 

Finansieringsfrågor 

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 3) 

Utgångspunkten för beräkningen av anslaget inför budgetåret 2009 i tabell 3 är vad som 
anförts om Stockholms universitet i budgetpropositionen. I beräkningarna har hänsyn tagits 
till att universitetet kommer att få del av den allmänna förstärkning av universitetens 
fakultetsanslag som läggs ut under 2009. Likaledes har hänsyn tagits till att universitetet får en 
förstärkning av anslaget med 66,1 mkr under 2009 i enlighet med senaste forskningspolitiska 
propositionen. 

Förslag till förändring av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 6) 

Tabell 6 har beräknats med utgångspunkt i de förslag som lagts ovan. Universitetet föreslår ett 
permanent tillskott om 7 mkr per år för drift och utveckling av Nordita. 

Investeringar m.m. 

Uppgifter beträffande investeringsnivå samt lån hos Riksgäldskontoret för finansiering av 
investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 7, medan lokalarea och lokalkostnader 
redovisas i tabell 8. Beloppen i båda tabellerna anges i 2009 års prisnivå. 

Investeringsnivå 

Följande prognos gäller investeringsbehoven under den period som budgetunderlaget 
omfattar. 

År 2008 (utfall) 2009 
(prognos) 

2010 2011 2012 

Belopp 132 mkr 120 mkr 130 mkr 130 mkr 130 mkr 

 

Lån i Riksgäldskontoret samt räntor och amorteringar 

Investeringar i anläggningstillgångar finansieras med lån i Riksgäldskontoret. De beräknade 
amorteringarna och räntekostnaderna framgår av tabell 7. De faktorer som främst påverkar 
låneramens storlek är investeringsbehovet samt lånens löptid. Med hänsyn tagen till dessa 
faktorer beräknas behovet av låneram att uppgå till beloppen nedan. 
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År 2008 (disp) 2009 (besl) 2010 (försl) 2011 (försl) 2012 (försl) 

Belopp 429 mkr 430 mkr 430 mkr 430 mkr 430 mkr 

 

Universitetets förslag till förändrade anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
samt för forskning och utbildning på forskarnivå förväntas inte leda till några förändringar av 
låneramen. 

I universitetsstyrelsens beslut har deltagit regeringsråd Sten Heckscher (ordförande), professor 
Kåre Bremer (rektor), professor Lena Gerholm (prorektor), avdelningschef Lars Brandt, 
generaldirektör Ethel Forsberg, riksantikvarie Inger Liliequist, verkställande direktör Staffan 
Salén, kulturdirektör Berit Svedberg, professor Gudrun Dahl, professor Said Mahmoudi, 
kårordförande Gardar Björnsson, forskarstuderande Thomas Neidenmark och studerande 
Hans Vindeland. 

Övriga närvarande var professor Stefan Nordlund, professor Gunnar Svensson, 
universitetslektor Barbro Sigfridsson (personalrepresentant SACO) och forskningsingenjör 
Kjell Ehrnstén (personalrepresentant ST). Föredragande i ärendet har varit utredare Rikard 
Skårfors. 

 

 

Kåre Bremer 

    Rikard Skårfors 



Tabell 1

Totalt budget; 2008 2009 2010 2011 2012
nollförslag (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Anslag 2 543,0         2 751,1         2 831,8         2 850,4         2 878,3         
Avgifter och andra ersättningar (A) 317,8            323,6            323,6            323,6            323,6            
Bidrag (B) 764,3            844,5            778,4            778,4            778,4            
Finansiellt netto 41,6              45,1              45,1              45,1              45,1              
Summa intäkter 3 666,8         3 964,3         3 978,9         3 997,5         4 025,4         

Verksamhetens kostnader
Personal 2 337,8         2 551,9         2 563,6         2 578,5         2 600,8         
Lokaler 587,1            628,0            628,0            628,0            628,0            
Drift/Övrigt 536,0            583,7            586,6            590,3            595,9            
Avskrivningar 117,1            123,7            123,7            123,7            123,7            
Summa kostnader 3 578,0         3 887,3         3 901,9         3 920,5         3 948,4         

Justering                                1)
Diff anslag (regl.brev - RR) 75,7              77,1              77,1              77,1              77,1              
Res. från andelar i dotterbolag 0,1                0,1                0,1                0,1                0,1                

Periodens kapitalförändring 13,1              0,0                0,0                0,0                0,0                

1) 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 (= 2467,3).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen 

utan som transfereringar (t ex 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 2

Nollförslag för 
verksamhetsgren: Utbildning på 2008 2009 2010 2011 2012
grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Anslag
 - takbelopp 1 308,5         1 493,6         1 493,6         1 493,6         1 493,6         
 - särskilda åtaganden 66,6              67,8              67,8              67,8              67,8              
Avgifter och andra ersättningar 145,7            148,3            148,3            148,3            148,3            
Bidrag 30,1              30,7              30,7              30,7              30,7              
Finansiellt netto 17,4              18,7              18,7              18,7              18,7              
Summa intäkter 1 568,2         1 759,1         1 759,1         1 759,1         1 759,1         

Verksamhetens kostnader
Personal 994,0            1 136,8         1 136,8         1 136,8         1 136,8         
Lokaler 252,6            288,8            288,8            288,8            288,8            
Drift/Övrigt 208,8            238,8            238,8            238,8            238,8            
Avskrivningar 38,3              43,8              43,8              43,8              43,8              
Summa kostnader 1 493,7         1 708,1         1 708,1         1 708,1         1 708,1         

Justering 1)
Diff anslag (regl.brev - RR) 50,1              51,0              51,0              51,0              51,0              
Res. från andelar i dotterbolag 0,0                0,0                0,0                0,0                0,0                

Periodens kapitalförändring 24,5              0,0                0,0                0,0                0,0                

1) 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 (= 1325,0).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen 

utan som transfereringar (t ex 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

Nollförslag för 
verksamhetsgren: Forskning och 2008 2009 2010 2011 2012
utbildning på forskarnivå (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Anslag 1 168,0         1 189,6         1 270,3         1 288,9         1 316,8         
Avgifter och andra ersättningar 172,1            175,3            175,3            175,3            175,3            
Bidrag 734,2            813,8            747,7            747,7            747,7            
Finansiellt netto 24,2              26,4              26,4              26,4              26,4              
Summa intäkter 2 098,6         2 205,2         2 219,8         2 238,4         2 266,3         

Verksamhetens kostnader
Personal 1 343,8         1 415,1         1 426,8         1 441,7         1 464,0         
Lokaler 334,5            339,2            339,2            339,2            339,2            
Drift/Övrigt 327,2            344,9            347,8            351,6            357,1            
Avskrivningar 78,8              79,9              79,9              79,9              79,9              
Summa kostnader 2 084,4         2 179,1         2 193,7         2 212,3         2 240,2         

Justering 1)
Diff anslag (regl.brev - RR) 25,6              26,1              26,1              26,1              26,1              
Res. från andelar i dotterbolag 0,0                0,0                0,0                0,0                0,0                

Periodens kapitalförändring 11,4-              0,0-                0,0-                0,0-                0,0-                

1) 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 (= 1142,4).

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

Totalt budget 2008 2009 2010 2011 2012
förändringsförslag (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Anslag 2 543,0         2 751,1         2 958,8         2 857,4         2 885,3         
Avgifter och andra ersättningar (A) 317,8            323,6            323,6            323,6            323,6            
Bidrag (B) 764,3            844,5            778,4            778,4            778,4            
Finansiellt netto 41,6              45,1              45,1              45,1              45,1              
Summa intäkter 3 666,8         3 964,3         4 105,9         4 004,5         4 032,4         

Verksamhetens kostnader
Personal 2 337,8         2 551,9         2 665,2         2 584,1         2 606,4         
Lokaler 587,1            628,0            628,0            628,0            628,0            
Drift/Övrigt 536,0            583,7            612,0            591,7            597,3            
Avskrivningar 117,1            123,7            123,7            123,7            123,7            
Summa kostnader 3 578,0         3 887,3         4 028,9         3 927,5         3 955,4         

Justering                                1)
Diff anslag (regl.brev - RR) 75,7              77,1              77,1              77,1              77,1              
Res. från andelar i dotterbolag 0,1                0,1                0,1                0,1                0,1                

Periodens kapitalförändring 13,1              0,0                0,0                0,0                0,0                

1) 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 (= 2467,3).

Differensen beror på att anslagen enligt regleringsbrevet innehåller transfereringsmedel som inte bokförs som en anslagsintäkt i resultaträkningen 

utan som transfereringar (t ex 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).

Samma typ av justering görs även i tabell 5 och 6.



Tabell 5

Förändringsförslag för 
verksamhetsgren: Utbildning på 2008 2009 2010 2011 2012
grundnivå och avancerad nivå (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Anslag (takbelopp och särskilda åtaganden) 1 375,1         1 561,5         1 561,5         1 561,5         1 561,5         
 - förslag till förändring (1) 120,0            
 - förslag till förändring (2) -                -                -                
Avgifter och andra ersättningar 145,7            148,3            148,3            148,3            148,3            
Bidrag 30,1              30,7              30,7              30,7              30,7              
Finansiellt netto 17,4              18,7              18,7              18,7              18,7              
Summa intäkter 1 568,2         1 759,1         1 879,1         1 759,1         1 759,1         

Verksamhetens kostnader
Personal 994,0            1 136,8         1 232,8         1 136,8         1 136,8         
Lokaler 252,6            288,8            288,8            288,8            288,8            
Drift/Övrigt 208,8            238,8            262,8            238,8            238,8            
Avskrivningar 38,3              43,8              43,8              43,8              43,8              
Summa kostnader 1 493,7         1 708,1         1 828,1         1 708,1         1 708,1         

Justering
Diff anslag (regl.brev - RR) 50,1              51,0              51,0              51,0              51,0              
Res. från andelar i dotterbolag 0,0                0,0                0,0                0,0                0,0                

Periodens kapitalförändring 24,5              0,0                0,0                0,0                0,0                

Förslag

1) Engångskostnader i samband med att universitetet övertagit verksamheten från Lärarhögskolan i Stockholm (120 mkr, engångsbelopp)

2) Ytterligare höjning av per capita-ersättningen för helårsstudenter och helårsprestationer (ryms inom ramen för nuvarande takbelopp)



Tabell 6

Förändringsförslag för 
verksamhetsgren: Forskning och 2008 2009 2010 2011 2012
utbildning på forskarnivå (mnkr)

Verksamhetens intäkter
Anslag 1 168,0        1 189,6        1 270,3        1 288,9        1 316,8        
 - förslag till förändring (1) 7,0               7,0               7,0               
Avgifter och andra ersättningar 172,1           175,3           175,3           175,3           175,3           
Bidrag 734,2           813,8           747,7           747,7           747,7           
Finansiellt netto 24,2             26,4             26,4             26,4             26,4             
Summa intäkter 2 098,6       2 205,2       2 226,8       2 245,4       2 273,3       

Verksamhetens kostnader
Personal 1 343,8        1 415,1        1 432,4        1 447,3        1 469,6        
Lokaler 334,5           339,2           339,2           339,2           339,2           
Drift/Övrigt 327,2           344,9           349,2           353,0           358,5           
Avskrivningar 78,8             79,9             79,9             79,9             79,9             
Summa kostnader 2 084,4       2 179,1       2 200,7       2 219,3       2 247,2       

Justering
Diff anslag (regl.brev - RR) 25,6             26,1             26,1             26,1             26,1             
Res. från andelar i dotterbolag 0,0               0,0               0,0               0,0               0,0               

Periodens kapitalförändring 11,4-            0,0-              0,0-              0,0-              0,0-              

Förslag

1) Permanent tillskott om 7 mkr per år för drift och utveckling av Nordita.



Tabell 7

Investeringar i anläggningstillgångar 2008 2009 2010 20 11 2012
enligt nollalternativet (mnkr)

IB lån i Riksgäldskontoret 344              369              369              369              369              

Beräknad nyupplåning 33                120              130              130              130              
- varav för investering i immateriella anläggningstillgångar -              1                  1                  1                  1                  
- varav förbättringsutgifter på annans fastighet 47                19                18                18                18                

Beräknad amortering 8                  120              130              130              130              

UB lån i Riksgäldskontoret 369              369              369              369              369              

Beräknad räntekostnad 14                11                11                11                11                

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 4,0               3,0               3,0               3,0               3,0               

Föreslagen låneram utifrån totalbudget, 429             430             430             430             430             
inklusive förändringar

Investeringar som ej skall lånefinansieras -              -              -              -              -              

Totalt investeringsbehov 369             369             369             369             369             



Tabell 8

Redovisning av lokaler (mnkr) 2008 2009 2010 2011 2012

Area, 1000 kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplan
 - föregående års utgång 1 305,4 306,3 309,7 304,2 308,4
 - ökning under året 31,5 24,4 95,4 39,9 19,4
 - minskning under året -30,6 -21,0 -100,9 -35,7 -19,4
 - vid årets utgång (A) 306,3 309,7 304,2 308,4 308,4

Förbättringsutgift på annans fastighet
 - nyinvesteringar 47,0 18,5 18,0 18,0 18,0
 - avskrivningar 23,7 26,1 27,0 27,0 27,0

Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån 
lokalförsörjningsplan (B)

Byggnadsplanering 496,1 505,9 505,0 504,2 510,1
Albanova 32,6 33,2 33,8 33,8 33,8
Totalt 528,7 539,1 538,8 538,0 543,9

Genomsnittlig hyra B/A (kr/kvm LOA) 1726,1 1740,5 1771,1 1744,4 1763,5

Lokalkostnader (C) 2, 3 587,1 628,0 628,0 628,0 628,0

Genomsnittlig lokalkostnad C/A (kr/kvm LOA) 1916,8 2027,6 2064,2 2036,1 2036,1

Lokalkostnadens andel av verksamhetens
totala kostnader 16,4% 16,2% 16,1% 16,0% 15,9%

1) Inklusive Stockholms universitets andel av lokalarea i AlbaNova (16,0 tusen kvm). 
2) I lokalkostnader ingår hyra, fastighetsskatt, elkostnader, värmekostnader samt lokalvård
3) AlbaNova: KTH och Stockholms universitet delar lika på kostnaderna men KTH administrerar AlbaNova.
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