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Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Lunds universitet

1 bilaga

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr.
16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för
Lunds universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i
regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1 Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer
Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland
nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor.

3 Uppdrag

1. Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch.
Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer
inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

Återrapportering 
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande
samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut II:17

2020-12-17 U2020/03517 (delvis)
U2020/03817 (delvis)
U2020/04566 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1

Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
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2. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt
Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ
2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ
2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och
utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på
lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråket jiddisch i
förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska
lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som
språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella
minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga
lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i
Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med
det aktuella språket. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och
helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

FINANSIERING

4 Anslag

4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
(Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet 2 338 713
ap.1 Takbelopp (ram) 2 338 713

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp
Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande
utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer
finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 22 513 000 kronor medel för en särskild satsning
på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger
inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie
takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande
summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för
relevant utbildningsområde.
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2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
(Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet 2 349 033
ap.6 Basresurs (ram) 2 349 033

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs
Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 3 383 000 kronor beräknat för en förstärkning av
konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i
kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska
institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om
en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under
2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019). 

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT
Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att
under 2019–2022 besluta om medlemsavgift på högst 400 000 kronor per
år (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i
kunskaps- och innovationsplattformen inom livsmedel under Europeiska
institutet för innovation och teknik (EIT Foods) att under 2019–2025
besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor (i enlighet
med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i
kunskaps- och innovationsplattformen inom klimatområdet under
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Climate-KIC) att
under 2020–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 150 000
kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen
nedan.
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Strategiskt forskningsområde Belopp i tkr

Diabetes 31 773

Effekter på naturresurser 27 236

Epidemiologi 11 349

Klimatmodeller 9 873

Nanovetenskap och nanoteknik 30 639

Neurovetenskap 31 773

Politiskt viktiga regioner 13 617

Stamceller och regenerativ medicin 32 930

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet 9 261
ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

(ram)
1 492

ap.6 Omhändertagande av
arkeologiska fynd (ram)

3 250

ap.40 Idébanksmedel (ram) 1 017
ap.68 Korta kurser för

yrkesverksamma (ram)
2 513

ap.73 Lärarutbildning i
minoritetsspråk (ram)

989

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik
Anslagsposten får användas för verksamhet i nationellt resurscentrum i
fysik under 2021. Linköpings universitet ska svara för en samordning av
de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi,
fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet
respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i
teknik (U2014/01602 m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med
Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.6 Omhändertagande av arkeologiska fynd
Anslagsposten får användas för omhändertagande av arkeologiska fynd.

ap.40 Idébanksmedel
Lunds universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott
på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till
universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna.
Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens
årsredovisning.
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Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med
villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU)
nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd
förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte
betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav
på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett
stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga
rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och
transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module
(TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys
statsstödsfunktion.

ap.68 Korta kurser för yrkesverksamma
Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer
med tidigare arbetslivserfarenhet.

ap.73 Lärarutbildning i minoritetsspråk
Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk.

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet 477 921
ap.2 Lunds universitet (ram) 476 890
ap.13 Utvecklingsmedel (ram) 1 031

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet
Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens
medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det
avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om
samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av
hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Lunds universitet ersätts för högst 1 325 helårsstudenter inom
läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten
förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade
utbildningen av läkare. 

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur
ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader,
lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet
också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.13 Utvecklingsmedel
Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.
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Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har
använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3 Finansiella villkor

4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning
som disponeras
2021

Indrag av
anslagsbelopp

2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

ap.1 0 10 % 0

2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

ap.6 0 Allt 0

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

ap.4 0 3 % 0

ap.6 0 3 % 0

ap.40 0 3 % 0

ap.68 0 Inget 0

ap.73 0 Inget 0

2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

ap.2 0 3 % 0

ap.13 0 3 % 0

Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§
anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2 Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från
anslag/ap1

Omfördelning till
anslag/ap2

Belopp (tkr) Belopp andel (%)

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

2:65 ap.62 2:65 ap.68 100 %

1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur
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4.3.3 Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap Anslagstyp

2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor

ap.62 ram

5 Övriga villkor

5.1 Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar 565 000

Belopp angivna i tkr

5.2 Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt
detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:

Utbetalningsdatum Belopp

2021-01-25 431 244

2021-02-25 431 244

2021-03-25 431 244

2021-04-25 431 244

2021-05-25 431 244

2021-06-25 431 244

2021-07-25 431 244

2021-08-25 431 244

2021-09-25 431 244

2021-10-25 431 244

2021-11-25 431 244

2021-12-25 431 244

Summa 5 174 928

Belopp angivna i tkr
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Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets
disposition enligt detta regleringsbrev är:

2:5 ap.1 Takbelopp
2:6 ap.6 Basresurs
2:65 ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6 Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.40 Idébanksmedel
2:65 ap.68 Korta kurser för yrkesverksamma
2:65 ap.73 Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:66 ap.2 Lunds universitet
2:66 ap.13 Utvecklingsmedel

På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

Hugo Lindgren

Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer
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Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:17, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

U2020/03517 (delvis)
U2020/03817 (delvis)
U2020/04566 (delvis)
U2020/05277
U2020/05430 (delvis)
U2020/06608 (delvis)
U2020/06633
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Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor

3 bilagor

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och
bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr.
16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för
universitet och högskolor förutom Sveriges lantbruksuniversitet
(utg.omr. 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel).

VERKSAMHET

De övergripande målen för statliga universitets och högskolors
verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434).

1 Mål och återrapporteringskrav

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Universitet och högskolor ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar
och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om
utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas avvägningar när
det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer
och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus
och nätbaserad undervisning ska redovisas. Därutöver ska en
redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande samhällets
behov av utbildning.

Utbildningsdepartementet

Regeringsbeslut II:15

2020-12-17 U2020/02952
U2020/06608 (delvis)
U2020/06631

universitet och högskolor
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Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- eller
förskollärarexamina ska planera för dimensioneringen av utbildningen till
olika examina, inriktningar och ämneskombinationer så att
dimensioneringen svarar mot studenternas efterfrågan och mot
arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Universitet och
högskolor ska redovisa de överväganden och åtgärder som har gjorts för
att informera och vägleda studenterna i detta val.

Universitet och högskolor ska redovisa uppgifter om antalet
programnybörjare, antalet helårsstudenter och antalet examinerade de
senaste tre åren på utbildningar som leder till följande examina:

• arkitektexamen
• barnmorskeexamen,
• civilingenjörsexamen,
• förskollärarexamen,
• grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i förskoleklass och

grundskolans årskurs 1–3, mot grundskolans årskurs 4–6 samt mot
arbete i fritidshem),

• högskoleingenjörsexamen,
• läkarexamen,
• sjuksköterskeexamen,
• speciallärarexamen och specialpedagogexamen,
• specialistsjuksköterskeexamen,
• tandläkarexamen,
• ämneslärarexamen, och
• ämneslärarexamen som avläggs efter kompletterande pedagogisk

utbildning.

Kvalitetsförstärkning
Den särskilda höjning av ersättningsbeloppen för utbildningsområdena
humaniora, teologi, juridik, samhällsvetenskap, undervisning och
verksamhetsförlagd utbildning som inleddes 2016 ska användas för
kvalitetsförstärkande åtgärder. Medlen ska i första hand användas för att
införa fler lärarledda timmar på utbildningar inom dessa områden. Detta
inkluderar fler lärarledda timmar i lärarutbildningarna. 

Universitet och högskolor ska redovisa och analysera hur de höjda
ersättningsbeloppen har bidragit till högre kvalitet och hur medel har
bidragit till fler lärarledda timmar inom berörda utbildningar, inklusive
lärarutbildningarna.

Studieavgifter för tredjelandsstudenter
Den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning ska redovisas.
Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för den
studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på ett
universitets eller en högskolas övriga verksamhet. Universitet och
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högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i
utbildning inom ett utbytesavtal och de eventuella förändringar som har
skett i denna verksamhet. Vidare ska universitet och högskolor redovisa
hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

Universitet och högskolor ska även redovisa antalet avgiftsskyldiga
studenter som har antagits genom separat antagning samt hur den
studieavgiftsfinansierade verksamheten har påverkats av denna.

Utbyggnad av vissa utbildningar
Lärosätena ska redogöra för utbyggnad av behörighetsgivande och
högskoleintroducerande utbildningar, utbyggnad av utbildning i hela
landet, utbyggnad av yrkeslärarutbildningar samt utbyggnad av
utbildning på avancerad nivå och kurser som kan förbereda studenterna
för den framtida arbetsmarknaden genom t.ex. praktikperioder.
Lärosätena ska även redogöra för satsningen på bristyrkesutbildningar
och särskilt beskriva vilka utbildningar som byggts ut. Av redovisningen
ska framgå hur många tillkommande helårsstudenter jämfört med 2019
som ingår i respektive utbyggnad. Lärosätena ska redovisa de
utbyggnader som inleddes 2018 av ingenjörsutbildningar och
samhällsbyggnadsutbildningar. Det ska framgå hur många
helårsstudenter som tillkommit inom utbildningarna jämfört med 2017.

Ekonomisk redovisning m.m.
Försvarshögskolan omfattas inte av punkterna 3 och 4.

1. Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med
tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag
för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för
studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som
överstiger 0,3 procent av anslaget eller bidraget för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå. Dessa kostnader får, efter att ansökan
beviljats, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms
universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under
anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

2. Universitet och högskolor får belasta anslagen för utbildning på
grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå
samt konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå med kostnader
för personskadeförsäkringar för studenter. Kostnaderna får högst uppgå
till 24 kronor per helårsstudent och år.

3. Prognoser över beräknat utfall för anslaget till utbildning på grundnivå
och avancerad nivå ska lämnas till regeringen
(Utbildningsdepartementet) senast den 29 april 2021 och den
25 oktober 2021. Prognoserna ska lämnas i enlighet med bilaga 3.
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Redovisningarna ska innehålla beräknat utfall för innevarande år och
de tre kommande åren, med hänsyn taget till anslagssparande,
överproduktion och utnyttjande av eventuella decemberprestationer. I
prognoserna ska även redovisas beräknat utnyttjande av låneram under
året.  

En kopia av varje prognos ska lämnas till Universitetskanslersämbetet.

4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för budgetåret
2021. 

Utbildningsområde Ersättning per helårsstudent Ersättning per
helårsprestation

Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt,
samhällsvetenskapligt

33 458 21 802

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt

57 051 48 112

Vård 60 653 52 532

Odontologiskt 50 157 58 427

Medicinskt 67 777 82 442

Undervisning 40 695 42 632

Verksamhetsförlagd utbildning 57 672 55 954

Övrigt 45 817 37 219

Design 161 667 98 498

Konst 229 513 98 534

Musik 139 473 88 186

Opera 332 380 198 833

Teater 321 404 160 088

Media 327 993 262 736

Dans 226 044 124 902

Idrott 117 790 54 508

Utbildningsområdet Undervisning avser utbildning inom det allmänna
utbildningsområdet och den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Utbildningsområdet Verksamhetsförlagd utbildning avser
verksamhetsförlagd utbildning inom lärar- och förskollärarutbildning.

Utbildningsområdet Övrigt avser journalist- och
bibliotekarieutbildningar samt praktiska och estetiska kurser
inom lärarutbildning med inriktning mot tidigare år,
grundlärarutbildning och förskollärarutbildning. 
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Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer
finns i bilaga 1 och bilaga 2.

5. Riktlinjer för redovisning finns i bilaga 1.

6. Universitet och högskolor får ta ut och disponera avgifter för
verksamheter enligt bilaga 1.

7. Universitet och högskolor får köpa kurser av svenska statliga
universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare som har
relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska
lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana
kurser får endast köpas för studenter som har antagits till utbildning hos
det lärosäte som köper utbildningen. Avräkning av helårsstudenter och
helårsprestationer får endast göras av det lärosäte som köper kurser.
Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller
högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

8. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan
form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras med
medel från statsbudgeten. Därvid avses såväl medel på anslag för
forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som
fördelas via en statlig myndighet.

9. I universitets och högskolors uppgifter att utbilda och forska ingår
enligt 1 kap. 2 § andra stycket högskolelagen att samverka med det
omgivande samhället och att informera om sin verksamhet samt verka
för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta.
Intäkter och kostnader för sådan verksamhet får belasta anslagen för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive anslagen
för forskning och utbildning på forskarnivå. 

Övrigt
1. Universitet och högskolor ska, samtidigt som de lämnar 
årsredovisningen till regeringen (Utbildningsdepartementet), lämna en
kopia av årsredovisningen till Universitetskanslersämbetet.

2. Universitet och högskolor ska lämna de uppgifter som krävs för att
Universitetskanslersämbetet ska kunna följa utvecklingen av studenters
aktivitet på kurs.

3. Undantag från vissa bestämmelser finns i bilaga 1.

Hållbar utveckling
Universitet och högskolor ska redovisa hur lärosätet har utvecklat sina
processer för att främja en hållbar utveckling (1 kap. 5 § högskolelagen)
inklusive hur de har följt upp rekommendationerna i
Universitetskanslersämbetets tematiska utvärdering 2017. Lärosätena ska
även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att främja en hållbar
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utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av
Naturvårdsverket och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar
utveckling. I redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta
under kommande år för att ta ytterligare steg för att stärka arbetet med
att främja en hållbar utveckling. 

Samverkan om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
Universitet och högskolor med tillstånd att utfärda examina inom hälso-
och sjukvårdsområdet ska delta i samverkan på sjukvårdsregional nivå
om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården.

3 Uppdrag

Jämställdhetsintegrering
Universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med
jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de
jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika
möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning.
Varje universitet och högskola ska fortsätta arbeta utifrån en
lärosätespecifik plan med utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som
lärosätet avser att vidta samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska
integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i
lärosätets styrprocesser. Jämställdhetsintegreringsuppdraget kan med
fördel samordnas med andra uppdrag. Lärosätet har möjlighet att få stöd
av Jämställdhetsmyndigheten i t.ex. framtagandet av planen och i
samband med att jämställdhetsintegreringsarbetet utvärderas. Åtgärder
och resultat utifrån planen ska redovisas och tillgängliggöras. Universitet
och högskolor ska också redovisa hur de beaktar jämställdhet vid
fördelning av forskningsmedel.
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Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av
uppdragen

Beslut om uppdraget Lärosäten som
omfattas av uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga
myndigheter att
fortsatt ta emot
personer med
funktionsnedsättning
som medför nedsatt
arbetsförmåga för
praktik 2019 och
2020 m.m.

A2018/00925 Samtliga 1 april 2019, 1 april
2020, 15 januari
2021

Uppdrag till statliga
myndigheter att
fortsatt ta emot
nyanlända
arbetssökande för
praktik 2019 och
2020 m.m.

Fi2018/01701 Samtliga 1 april 2019, 1 april
2020, 15 januari
2021

Uppdrag att fortsatt ta
emot personer med
funktionsnedsättning
som medför nedsatt
arbetsförmåga för
praktik 2021–2023

A2020/02583 Samtliga Till Statskontoret 1
april

Uppdrag att fortsatt ta
emot nyanlända
arbetssökande för
praktik 2021–2023

Fi2020/04960 Samtliga Till Statskontoret 1
april

Uppdrag att anordna
fler relevanta
sommarkurser

U2017/04678 Uppsala universitet,
Lunds universitet,
Göteborgs universitet,
Stockholms
universitet, Umeå
universitet,
Linnéuniversitetet,
Mittuniversitetet,
Malmö universitet,
Mälardalens högskola,
Högskolan Dalarna
och Högskolan
Kristianstad

Årligen i
årsredovisning

Uppdrag att skapa fler
vägar in i läraryrket

U2018/03202 Göteborgs universitet,
Stockholms
universitet, Umeå
universitet, Linköpings
universitet, Karlstads
universitet, Malmö
universitet och
Högskolan Dalarna

1 mars 2019, 1 mars
2020, 1 mars 2021, 1
mars 2022
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På regeringens vägnar

Matilda Ernkrans

Lina Lundblad
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Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA
Näringsdepartementet, SK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Migrationsverket
Statskontoret
Universitetskanslersämbetet
Universitets- och högskolerådet
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Mälardalens högskola
Stockholms konstnärliga högskola
Södertörns högskola
Riksgäldskontoret
Chalmers tekniska högskola AB
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
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Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Sveriges förenade studentkårer
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Bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 

universitet och högskolor 

1.   Riktlinjer för redovisning 

1.1   Redovisning av externa bidrag 

Universitet och högskolor får ta emot och disponera bidrag från såväl stat-

liga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska 

ministerrådet, samt avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras 

lärosätets räntekonto.    

Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande 

verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde om ända-

målet med anslaget inte hindrar detta. 

När statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt vid universitet och 

högskolor ska bidraget omfatta medel för de direkta och indirekta kostnader-

na i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör 

gälla även för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som har 

tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-

statliga finansiärer.  

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som 

har tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans 

med vissa finansiärer. När Sverige har godkänt avtal med reglering av indi-

rekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa 

avtal. 
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I årsredovisningen ska omfattning och förändring av de oförbrukade bidra-

gen och hur de inbetalade forskningsbidragen har utvecklats, redovisas och 

kommenteras. 

1.2   Redovisning av verksamhetens kostnader och intäkter 

Redovisningen av verksamhetens kostnader och intäkter ska i årsredovis-

ningen fördelas på de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad 

nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå.  

Redovisningen ska fördelas på: 

Intäkter Kostnader 

Anslag Personal 

Avgifter Lokaler 

Bidrag Övrigt 

Finansiella intäkter Finansiella kostnader 

Vidare ska denna redovisning kommenteras. 

Intäkter av avgifter som följer av sådan avgiftsverksamhet som framgår i 

avsnitt 4 Avgiftsfinansierad verksamhet ska även särredovisas enligt tabell 3 

Avgiftsfinansierad verksamhet. 

Lunds universitet, Stockholms universitet, Göteborgs universitet, Karolinska 

institutet och Kungl. Tekniska högskolan ska för respektive område, i de fall 

det ekonomiska resultatet har påverkats av det ekonomiska resultatet i dona-

tionsmedelsförvaltningen, redovisa den påverkan detta medför för området. 

1.3   Redovisning av kapitalförändring 

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa kapitalförändring 

(balanserad och enligt resultaträkningen) per område enligt tabellen nedan.  
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Tabell 1 Kapitalförändring per område 

Tabell kapitalförändring per område 

 Balanserad kapital-
förändring (A) 

Årets kapital-
förändring (B) 

Summa (A+B) 

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 

   

Utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrev 

   

Uppdragsverksamhet1 

(enligt avsnitt 4) 
   

Summa    

Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

   

Forskning och utbildning på 
forskarnivå 

   

Uppdragsverksamhet2 

(enligt avsnitt 4) 
   

Summa    

1 Avser summan av försäljning av beställd utbildning, utbildning inom yrkeshögskolan m.m. och uppdragsut-
bildning enligt avsnitt 4.1 Verksamheter där krav på full kostnadstäckning gäller.  
2 Avser uppdragsforskning enligt avsnitt 4.2 Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller.  

2.   Undantag från vissa bestämmelser 

2.1   Avräkning mot anslag 

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen om redovis-

ning mot anslag enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 

anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton 

i Riksgäldskontoret ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till 

respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 

2.2   Över- och underproduktion 

Universitet och högskolor, dock inte Försvarshögskolan, medges undantag 

från 7 § anslagsförordningen på så sätt att lärosätet får överföra 

överproduktion till ett värde av högst 15 procent av takbeloppet såväl som 

outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 10 procent av 
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takbeloppet till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens 

medgivande.  

2.3   Väsentliga uppgifter 

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 2 kap. 4 § 

tredje stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunder-

lag om att årsredovisningen ska innehålla redovisning av vissa väsentliga 

uppgifter.  

Universitet och högskolor ska i stället lämna uppgifter enligt tabell 2 i avsnitt 

3 Väsentliga uppgifter där det även framgår vilka styckkostnader i enlighet 

med 3 kap. 1 § andra stycket förordningen om årsredovisning och 

budgetunderlag som myndigheterna ska redovisa.  

Universitet och högskolor ska i samband med upprättandet av noter till års-

redovisningen särskilt beakta att specifikation ges av  

• låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram och utnyttjad 

låneram vid räkenskapsårets slut, och 

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos 

Riksgäldskontoret. 

2.4   Finansieringsanalys 

Universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen i 

2 kap. 4 § andra stycket förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 

om att i årsredovisningen upprätta och lämna en finansieringsanalys till 

regeringen.  

2.5   Anläggningstillgångar 

Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket 

och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av 

anläggningstillgångar enligt följande. 

En anläggningstillgång som används i myndighetens verksamhet får helt eller 

delvis finansieras med bidrag som har mottagits från icke-statliga givare. 

Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att 

bidraget har tilldelats för ändamålet. 
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2.6   Donationsmedel 

Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Karolinska 

institutet och Kungl. Tekniska högskolan medges rätt att förvalta donations-

medel i aktier och andra värdepapper enligt 12 § första stycket donations-

förordningen (1998:140). Dessa lärosäten får även uppdra åt någon annan att 

placera dessa medel i enlighet med 12 § andra stycket. Universiteten ska 

redovisa i årsredovisningen hur avkastningen har utvecklats i förhållande till 

marknadsindex.  

2.7   Avgiftsbelagd verksamhet 

Universitet och högskolor medges undantag från 25 a § andra och tredje 

styckena avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av inkomster från 

avgiftsbelagd verksamhet enligt följande. 

Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 procent av den avgifts-

belagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret ska myndigheten i 

årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. 

Har det uppkommit ett underskott i en avgiftsbelagd verksamhet som inte 

täcks av ett balanserat överskott från tidigare räkenskapsår ska myndigheten i 

årsredovisningen lämna ett förslag till regeringen om hur underskottet ska 

täckas. 

Se även avsnitt 4 Avgiftsfinansierad verksamhet. 

  



6 (17) 

 
 

3.   Väsentliga uppgifter 

Tabell 2: Väsentliga uppgifter1 

Tabell väsentliga uppgifter 2021 2020 2019 2018 2017 

UTBILDNING OCH FORSKNING 

Totalt antal helårsstudenter2      

Kostnad per helårsstudent      

Totalt antal helårsprestationer2      

Kostnad per helårsprestation      

Totalt antal studieavgiftsskyldiga 
studenter (helårsstudenter)3 

     

Totalt antal nyantagna doktorander       

Totalt antal doktorander med någon 
aktivitet 

     

Totalt antal doktorander med doktorand-
anställning (årsarbetskrafter) 

     

Totalt antal doktorander med 
utbildningsbidrag 

     

Genomsnittlig studietid för 
licentiatexamen 

     

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen      

Totalt antal doktorsexamina      

Totalt antal licentiatexamina      

Totalt antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer 

     

Kostnad per refereegranskad 
vetenskaplig publikation 

     

PERSONAL 

Totalt antal årsarbetskrafter      

Medelantal anställda      

Totalt antal lärare (årsarbetskrafter)      

Antal disputerade lärare (årsarbetskrafter)      

Antal professorer (årsarbetskrafter)      

EKONOMI 

Intäkter totalt (mnkr)      

Varav      

        - utbildning på grundnivå och  
          avancerad nivå (mnkr) 
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               - andel anslag (%)      

               - andel externa intäkter (%)      

        - forskning och utbildning på  
          forskarnivå (mnkr) 

     

               - andel anslag (%)      

               - andel externa intäkter (%)      

Kostnader totalt (mnkr)      

Varav      

        - andel personal      

        - andel lokaler      

Lokalkostnader4 per kvm (kr)      

andel av justerade totala kostnader (%)      

Balansomslutning (mnkr)      

Varav      

        - oförbrukade bidrag      

        - årets kapitalförändring      

        - myndighetskapital totalt  
          (inkl. årets kapitalförändring)5 

     

                - inom utbildning grundnivå och  
                  avancerad nivå 

     

                - inom forskning och utbildning  
                  på forskarnivå 

     

1 All individbaserad statistik ska redovisas för det totala antalet samt uppdelat på kön om det 

inte finns särskilda skäl som talar mot detta. 
2 Exklusive uppdragsutbildning och beställd utbildning. 
3 Exklusive beställd utbildning. 
4 Redovisas i enlighet med Sveriges universitets- och högskoleförbunds rekommendationer 

om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till 

rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069). 
5 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat. 

4.   Avgiftsfinansierad verksamhet 

Universitet och högskolor får bedriva verksamheter mot avgift och 

disponera avgiftsinkomsterna för de avgiftsfinansierade verksamheter som 

framgår av detta avsnitt (se även avsnitt 1.2 Redovisning av verksamhetens 

kostnader och intäkter och avsnitt 2.7 Avgiftsbelagd verksamhet). 



8 (17) 

 
 

4.1   Verksamheter där krav på full kostnadstäckning gäller 

4.1.1   Försäljning av beställd utbildning 

Universitet och högskolor får ta ut avgifter med krav på full 

kostnadstäckning för utbildning (kurser) som ett universitet eller en högskola 

genomför åt ett annat lärosäte för personer som är antagna till utbildning vid 

det köpande lärosätet, enligt överenskommelse med det andra svenska 

lärosätet eller med ett utländskt lärosäte.  

4.1.2   Utbildning inom yrkeshögskolan m.m. 

Universitet och högskolor får ta ut avgifter med krav på full 

kostnadstäckning för utbildning som ett universitet eller en högskola 

genomför inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning. 

4.1.3   Uppdragsutbildning 

Universitet och högskolor får ta ut avgifter med krav på full 

kostnadstäckning för utbildning enligt bestämmelserna i förordningen 

(2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor, 

förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare 

och förskollärare och förordningen (2011:183) om befattningsutbildning och 

fortbildning för rektorer och annan personal med motsvarande 

ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem.  

4.1.4   Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter  

Universitet och högskolor får ta ut avgifter med krav på full 

kostnadstäckning för anmälnings- och studieavgifter enligt förordningen 

(2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och 

högskolor.  

4.1.5   Uppdragsforskning 

Universitet och högskolor får ta ut avgifter med krav på full 

kostnadstäckning för uppdragsforskning.  

4.2   Verksamheter där krav på full kostnadstäckning inte gäller 

4.2.1   Högskoleprov 

Den som vill delta i högskoleprovet ska enligt 7 kap. 21 § högskoleförord-

ningen (1993:100) betala en avgift i samband med anmälan till provet. Uni-
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versitet och högskolors del av avgiften motsvarar 270 kronor per anmäld 

deltagare i provet. Inkomsterna och eventuella dröjsmålsräntor får dispo-

neras av lärosätet. Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska framgå av 

årsredovisningen. 

4.2.2   Biljett- eller programintäkter 

Universitet och högskolor får i samband med studenters produktioner inom 

konstnärlig utbildning ta ut avgifter för biljetter eller program utan krav på 

full kostnadstäckning.  

4.2.3   Inträde till museum 

Uppsala universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Umeå 

universitet får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning från besökare 

för inträde till den museiverksamhet som universiteten förvaltar. Dessa av-

gifter ska bidra till att finansiera verksamheten. 

4.2.4   Upplåtande av bostadslägenhet 

Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska framgå av årsredovisningen. 

• Av 9 a § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörj-

ning följer att universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen 

(1992:1434) får ingå hyresavtal för bostadslägenhet för att upplåta lägen-

heten i andra hand till 

o utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller 

o gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsättning att 

de inte är anställda där. 

Vid sådan upplåtelse ges universitet och högskolor rätt att utan krav på full 

kostnadstäckning ta ut avgift för hyran från studenten eller gästforskaren.  

• Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stock-

holms universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, 

Malmö universitet och Södertörns högskola får i enlighet med ett rege-

ringsbeslut (U2020/04021) upplåta lägenheter i andra hand för bostads-

ändamål till studenter och gästforskare på respektive lärosäte. 

Berörda universitet och högskolor ska i årsredovisningen lämna den redovis-

ning av uthyrningen som framgår av ovan nämnda regeringsbeslut. 
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• Av förordningen (2020:715) om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder 

till studenter följer att universitet och högskolor som upplåter en 

bostadslägenhet i andra hand med stöd av förordningen ska ta ut avgift 

från studenten. 

4.2.5   Tillhandahållande av varor och tjänster i syfte att bistå offentlig 

verksamhet med anledning av det nya coronaviruset 

Universitet och högskolor får, i syfte att bistå offentlig verksamhet med 

anledning av situationen till följd av det nya coronaviruset, tillhandahålla 

varor och tjänster mot avgift. Avgiften ska beräknas så att tillkommande 

kostnader täcks.  

4.3   Redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet 

I årsredovisningen ska den avgiftsfinansierade verksamheten särredovisas en-

ligt tabell 3 Avgiftsfinansierad verksamhet. Vissa lärosäten får bedriva 

ytterligare avgiftsfinansierad verksamhet. Detta framgår av respektive 

lärosätes regleringsbrev. Även denna verksamhet ska särredovisas. För 

verksamheter där kravet på full kostnadstäckning inte gäller behöver inte 

kostnaden särredovisas om inte annat har angetts. Avgifter som tas ut enligt 

4 § avgiftsförordningen (1992:191) ska inte ingå. 

Tabell 3: Avgiftsfinansierad verksamhet 
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Tabell avgiftsfinansierad 
verksamhet 
 

Överskott/ 
underskott 

 

Överskott/ 
underskott 

 

Intäkter 
 

Kostnader 
 

Överskott/ 
underskott 

Ack. överskott/ 
underskott 
utgående 

Verksamhet t.o.m. år -2 år -1 år 01 år 01 år 01 år 01 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Beställd utbildning       

Yrkeshögskolan, KY m.m.       

Uppdragsutbildning       

Utbildning av studie-
avgiftsskyldiga studenter 

      

Övrigt       

Summa       

Forskning och utbildning på forskarnivå 

Uppdragsforskning       

Summa       

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller 

Högskoleprovet       

Upplåtande av bostads-
lägenhet för utbytes-
program och gästforskare 

      

Upplåtande av bostads-
lägenhet enligt regerings-
beslut U2020/04021 

      

Tillhandahållande av 
varor och tjänster i syfte 
att bistå offentlig 
verksamhet med 
anledning det nya 
coronaviruset 

      

Övrigt       

Summa       

1 Med år 0 avses det senast avslutade räkenskapsåret. 
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4.4   Övrigt 

Universitet och högskolor får ta ut avgifter för tillhandahållande av lokaler 

som ursprungligen har hyrts för lärosätets egen verksamhet utan den be-

gränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen. 

5.   Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. 

Detta avsnitt innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och hel-

årsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden och 

begränsningar i fråga om konstnärliga utbildningsområden. 

5.1   Avräkning mot utbildningsområden 

Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårs-

prestationer inom utbildningsområden enligt tabell 4 Tilldelade utbildnings-

områden. Samtliga kurser ska klassificeras i ett eller flera utbildningsområden 

utifrån kursens ämnesinnehåll.  

De universitet och högskolor som framgår av tabell 5 Konstnärliga 

utbildningsområden får högst avräkna det antal helårsstudenter respektive 

helårsprestationer inom de konstnärliga utbildningsområdena som framgår 

av tabellen. Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller 

helårsprestationer än det antal som högst får avräknas inom ett konstnärligt 

utbildningsområde, får lärosätet avräkna överskjutande antal helårsstudenter 

och helårsprestationer mot utbildningsområdena humaniora, 

samhällsvetenskap, teknik eller naturvetenskap. 

I redovisningen av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

enligt bilaga 2 till detta regleringsbrev ska framgå hur många helårsstudenter 

och helårsprestationer som på detta sätt har avräknats mot ett annat 

utbildningsområde. 

5.2   Beräkning i förhållande till studieterminer  

Antalet helårsstudenter ska beräknas som antalet studenter som påbörjat 

studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat 

med 60. Antalet helårsprestationer ska beräknas som antalet godkända hög-

skolepoäng på kursen eller delkursen dividerat med 60. 

Om kursen sträcker sig över mer än ett budgetår ska antal högskolepoäng på 

kursen fördelas på budgetåren.  



13 (17) 

 
 

Om kursen sträcker sig över mer än en termin ska alla studenter som för 

första gången registrerats ingå i beräkningen, men bara med studier under 

den första terminen. För varje termin krävs det att studenternas fortsatta del-

tagande i kursen bekräftas genom fortsatt registrering för att deras studier 

under denna period ska ingå i beräkningen.  

De studenter som inom tre veckor efter påbörjad kurs har anmält avbrott av 

studier på kursen och som under den tiden inte har blivit godkända på något 

prov ska inte ingå i avräkningen av anslagsmedel. 

5.3   Beräkning av ersättning för helårsstudenter och 

helårsprestationer 

Följande gäller för beräkning av ersättning för helårsstudenter och helårspre-

stationer.  

• Ersättning lämnas för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer 

under budgetåret som ryms inom takbeloppet, inklusive för 

o utlandsförlagd utbildning som universitet och högskolor ansvarar 

för, och  

o utbildning enligt förordningen (2018:1519) om behörighetsgivande 

och högskoleintroducerande utbildning.  

Ersättning lämnas också för helårsprestationer som hänförs till december 

månad föregående budgetår och som inte har redovisats för detta budgetår.  

• Ersättning för helårsstudenter lämnas för studenter som gör studieuppe-

håll för att bedriva en del av sina studier på utbytesprogram vid ett 

utländskt universitet motsvarande högst 120 högskolepoäng. Studenter-

na ska före utlandsvistelsen ha fullgjort studier om minst 60 högskole-

poäng vid berört lärosäte.  

• Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer lämnas inte för  

o kurser som anordnas på uppdrag av annan utbildningsanordnare, 

o uppdragsutbildning,  

o utbildning där särskilt bidrag har utgått och där det av villkoren för 

att få bidrag framgår att utbildningen inte ska avräknas mot anslag, 

o tillgodoräknande av annan utbildning eller motsvarande kunskaper 

och färdigheter som godkänt resultat på en eller flera kurser, och 
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o studenter som enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift 

och studieavgift vid universitet och högskolor ska betala studie-

avgift. 

5.4   Övrigt 

Belastning på anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i fråga 

om det senast avslutade räkenskapsåret ska redovisas i årsredovisningen 

enligt bilaga 2 till detta regleringsbrev.  

Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer beräknas på grundval 

av redovisning i studieregistret. Vid beräkning av ersättning för helårsstuden-

ter och helårsprestationer ska lärosätet använda de ersättningsbelopp som 

anges i regleringsbrevet i fråga om det senast avslutade räkenskapsåret. För 

eventuella helårsprestationer som har genomförts föregående år i december 

och som inte tidigare har ersatts av staten ska i stället ersättningen beräknas 

utifrån de belopp som tillämpades föregående räkenskapsår. 

Eventuell skillnad mellan avräknade överföringar till räntekontot och den 

slutliga anslagsbelastningen redovisas som ett anslagssparande.  

Om ett universitet eller en högskola redovisar fler helårsstudenter och hel-

årsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet, s.k. över-

produktion, får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då be-

rättiga till ersättning. För ett lärosäte avses med ett anslagssparande de an-

slagsmedel av ett ramanslag som vid budgetårets slut inte har utnyttjats. Såväl 

överproduktion som anslagssparande får föras över till följande budgetår, 

om inte regeringen beslutar annat. Se även avsnitt 2.2 Över- och underpro-

duktion.  

Ett universitet eller en högskola som har tilldelats anslagsbelopp som inte får 

föras över till följande budgetår ska, om medlen har tillgodoförts myndighe-

tens räntekonto, betala tillbaka det anslagssparande som överstiger 10 pro-

cent av tilldelat takbelopp. Beloppet och räntan på det beloppet fram till da-

gen för återbetalning ska betalas till statens centralkonto i Riksbanken sna-

rast efter budgetårets utgång, dock senast när universitetet eller högskolan 

har upprättat årsredovisning.  
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Räntan ska beräknas från det senaste årsskiftet till dess att betalning sker. 

Ränteberäkningen ska grundas på den ränta som svarar mot genomsnittsrän-

tan på räntekontot. 
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Tabell 4 Tilldelade utbildningsområden 

Universitet och högskolor har rätt att avräkna helårsstudenter och helårspre-

stationer inom utbildningsområdena enligt tabellen. 

Tabell tilldelade  
utbildningsområden 
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Uppsala universitet X X X X X X X X  X X X X  X X      

Lunds universitet X X X X X X X X  X X X X X X X  X    

Göteborgs universitet X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X6 

Stockholms universitet X  X X X X  X  X X X X        X6 

Umeå universitet X X X X X X X X X X X X X X X X     X 

Linköpings universitet X X X X X X X X  X X X X X        

Karolinska institutet X  X X X X  X X X            

Kungl. Tekniska högskolan X  X X X X     X X  X        

Luleå tekniska universitet X  X X X X  X  X2 X X X X X X  X X X X6 

Karlstads universitet X  X X X X  X  X4 X X X   X     X6 

Linnéuniversitetet X  X X X X X X  X3 X X X X  X   X  X6 

Örebro universitet X  X X X X  X  X X X X X5  X     X 

Mittuniversitetet X  X X X X  X  X4 X X X X       X 

Malmö universitet X X X X X X X X X X X X X X  X1   X  X 

Blekinge tekniska högskola X  X X X X  X  X2            

Stockholms konstnärliga högskola X   X  X     X X     X X X X  

Gymnastik- och idrottshögskolan X  X X X   X   X X         X 

Högskolan i Borås X  X X X X  X  X2 X X X X        

Högskolan Dalarna X  X X X X  X  X2 X X X      X  X6 

Högskolan i Gävle X  X X X X  X  X2 X X X X       X6 

Högskolan i Halmstad X  X X X X  X  X2 X X X        X6 

Högskolan Kristianstad X  X X X X  X  X2 X X X X5       X6 

Högskolan i Skövde X  X X X X  X  X2 X X X X  X      

Högskolan Väst X  X X X X  X  X2 X X X X     X  X6 

Konstfack X   X       X X X X X       

Kungl. Konsthögskolan  X   X           X       

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm X   X       X X    X      

Mälardalens högskola X  X X X X  X  X2 X X X X  X  X    

Södertörns högskola X  X X X X  X   X X X X        

1 Kurser som anordnas av Lunds universitet.  
2 Verksamhet för vilka kurser har övertagits från regioner genom det förändrade huvudmannaskapet. 
3 Kurser dels för vilka huvudmannaskapet övertagits från regioner, dels för optikerutbildning och psykologutbildning. 
4 Kurser dels för vilka huvudmannaskapet övertagits från regioner, dels för psykologutbildning. 
5 Avser utbildning med inriktning mot gastronomi, restaurang och livsmedelsproduktion. 
6 Avser vissa kurser inom ramen för lärarutbildningen. 
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Tabell 5 Konstnärliga utbildningsområden 

De universitet och högskolor som anges i tabellen får högst avräkna angivet 

antal helårsstudenter respektive helårsprestationer. 

Tabell konstnärliga utbildningsområden 

 Dans Design Konst Media Musik Opera Teater 

Uppsala universitet   15  15   

Lunds universitet  153 74  384  55 

Göteborgs universitet  455 115 20 390 24 30 

Umeå universitet  315 74  10   

Linköpings universitet  50      

Kungl. Tekniska högskolan  137      

Luleå tekniska universitet 15 20 14 50 261  16 

Karlstads universitet     140   

Linnéuniversitetet  115  10 20   

Örebro universitet  15   180   

Mittuniversitetet  65      

Malmö universitet  50  26    

Högskolan i Borås  116      

Högskolan Dalarna    20    

Högskolan i Gävle  60      

Högskolan Kristianstad  15      

Högskolan i Skövde  50   10   

Högskolan Väst  10  5    

Mälardalens högskola  85   21  10 

Södertörns högskola  15      
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Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utfall avseende perioden 2021-01-01 – 2021-12-31
Enligt bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor: 

Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. 

Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för,

dvs. oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

HST HPR Utfall

Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Humaniora 0

Teologi 0

Juridik 0

Samhällsvetenskap 0

Naturvetenskap 0

Teknik 0

Farmaci 0

Vård 0

Odontologi 0

Medicin 0

Undervisning 0

Verksamhetsförlagd utb. 0

Övrigt 0

Design 0

Konst 0

Musik 0

Opera 0

Teater 0

Media 0

Dans 0

Idrott 0

Summa 0 0 0 0 0

Takbelopp (tkr)

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 0

Bilaga 2 till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor: Redovisning av takbelopp

1 av 3
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Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden. 

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom design. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom konst. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom musik. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom opera. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom teater. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom media. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________inom dans. Högst får ___________avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 

Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet________________.

2 av 3
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Bilaga 3 till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende universitet och högskolor: Utgiftsprognos

Fyll i blått fält

Takbelopp i fasta priser

tkr Lärosäte 2021 2022 2023 2024

enligt beslutad budget 2021 tabell till 

vänster nedan Används i majprognosen 

enligt BP 2022 tabell till höger nedan Används i oktoberprognosen 

Ingående anslagssparande 0 Fyll i utgående belopp för 2020

Ingående överproduktion 0 Fyll i utgående belopp för 2020

Fyll i uppdaterade ersättningsbelopp enligt BP22 nedan

Ersättningsbelopp 

kr enligt BP 2021

Utbildningsområde   Ersättning Ersättning Ersättning Ersättning

HST HPR HST HPR

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, 

samhällsvetenskapligt 33 458 21 802

Naturvetenskapligt, tekniskt, 

farmaceutiskt 57 051 48 112

Vård 60 653 52 532

Odontologiskt 50 157 58 427

Medicinskt 67 777 82 442

Undervisning 40 695 42 632

Verksamhetsförlagd utbildning 57 672 55 954

Övrigt 45 817 37 219

Design 161 667 98 498

Konst 229 513 98 534

Musik 139 473 88 186

Opera 332 380 198 833

Teater 321 404 160 088

Media 327 993 262 736

Dans 226 044 124 902

Idrott 117 790 54 508

Kopiera uppgifter till gula fält (inkl. lärosätets namn)

På denna sida finns grunddata till beräkningarna. 

I aprilprognosen används beslutad budget för 2021, se regleringsbrev samt beslutad budget. I oktoberprognosen takbelopp från BP 2022. OBS! för 

oktoberprognosen fyller ni själva i relevanta uppgifter som hämtas från BP 2022.
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Obs! Om beslutad budget ändrats under året: Fyll i takbelopp nedan enligt ändrad budget Fyll i uppdaterade takbelopp enligt BP22 nedan

Lärosäte 2021 2022 2023 2024 Lärosäte 2021 2022 2023 2024

Uppsala universitet Uppsala universitet

Lunds universitet Lunds universitet

Göteborgs universitet Göteborgs universitet

Stockholms universitet Stockholms universitet

Umeå universitet Umeå universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet

Karolinska institutet Karolinska institutet

Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan

Luleå tekniska universitet Luleå tekniska universitet

Karlstads universitet Karlstads universitet

Linnéuniversitetet Linnéuniversitetet

Örebro universitet Örebro universitet

Mittuniversitetet Mittuniversitetet

Blekinge tekniska högskola Blekinge tekniska högskola

Malmö högskola Malmö högskola

Mälardalens högskola Mälardalens högskola

Stockholms konstnärliga högskola Stockholms konstnärliga högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolan i Borås Högskolan i Borås

Högskolan Dalarna Högskolan Dalarna

Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle

Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad

Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad

Högskolan i Skövde Högskolan i Skövde

Högskolan Väst Högskolan Väst

Konstfack Konstfack

Kungl. Konsthögskolan Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Södertörns högskola Södertörns högskola

Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola

Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping

Takbelopp, fasta priser enligt beslutad budget 

2021

Takbelopp, enligt BP2022 för höstprognos – 

fast pris
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Prognossammanställning

0 2021 2022 2023 2024

april 4 131 4 131 4 131 4 131

oktober 4 131 0 0 0

Låneram (vid avvikelse) 2021                                                                                                                                                                   

Informatioberäknat utnyttjande av låneram april

beräknat utnyttjande av låneram 

november

Informationen används för att ge en översikt av vilka lärosäten som har utrymme att omfördela medel från sin låneram. 

Innan en eventuell omfördelning kontaktas lärosätet för att kontrollera eventuellt utrymme för omfördelning. Notera att vid 

behov av utökad låneram ska alltid en hemställan skickas in.
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