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PROTOKOLL Datum 
2021-10-13 

Diarienummer 
V-2021-0168

Universitetsstyrelsens möte 

Protokollnummer: 5/2021 

Datum för mötet: 2021-10-13 kl. 08:30–12:30 

Plats för mötet: KTH Flemingsberg, och via mötesverktyget Zoom  

Närvarande 
Pia Sandvik, ordförande 
Sigbritt Karlsson, rektor 

Ledamöter utsedda av regeringen: 
Bertil Andersson (via mötesverktyget Zoom) 
Ola Asplund 
Christina Forsberg 
Bjarne Foss (via mötesverktyget Zoom) 
Jacob Gramenius 
Christian Levin (via mötesverktyget Zoom), § 1–3.9 
Anna Sandström 

Ledamöter utsedda av lärarna: 
Hjalmar Brismar 
Ulrica Edlund (via mötesverktyget Zoom) 
Nicole Kringos 

Ledamöter utsedda av THS: 
Teodor Elmfeldt 
Charley Jönsson 
Saiman Ding 

Företrädare för anställda: 
Reine Bergström, SACO 

Övriga deltagare (adjungerade och föredragande) 
Mikael Östling, prorektor § 1–3.5 
Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör 
Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, § 3.1 
Magnus Johansson, internrevisor, § 3.2 
Maria Lindencrona, internrevisor, § 3.3 
Anna Hamilton, handläggare, § 3.5–3.7 
Susanne Odung, ekonomichef, § 3.8 
Stefan Östlund, vicerektor för internationalisering, § 4.1 
Eva Fredriksson, ledningssekreterare 
Frånvarande: 
Susanna Elfving Blomster, ST 
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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
 2021-10-13 V-2021-0168 

§ 1 Mötet öppnas 
Ordförande välkomnar ledamöterna och öppnar mötet. 

§ 1.1 Val av justerare 
Charley Jönsson utses att, tillsammans med ordförande och rektor, justera mötets 
protokoll. 

§ 1.2 Föredragningslista och adjungeringar 
Föredragningslistan fastställs. Ordförande informerar om adjungeringar. 

MBL-protokollet läggs till handlingarna. 

§ 1.3 Föregående mötes protokoll 
Protokoll från föregående möte (nr 4/2021) läggs till handlingarna.  

§ 2 Rektors rapport 
Rektor informerar styrelsen om: 

• Ekonomiskt utfall och verksamhetens utfall till och med april 2021. 

• Antagning för höstens utbildningar inklusive andel betalande studenter och 
könsfördelning. 

• Viktiga punkter i budgetpropositionen 2022. 

• Reflektioner från RAE. 

• Slutsatser av översyn av KTH:s strategiska partnerskap. 

• Slutsatser av översyn av KTH:s satsning på ”impactansvariga”. 

§ 3 Ärenden för beslut 
§ 3.1 Anställningsprofil för nästkommande rektor 

Nomineringskommittén har tagit fram en anställningsprofil för nästkommande rektor.  

Maria Salling, funktionsansvarig för rekrytering, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer anställningsprofil 
för nästkommande rektor enligt bilaga 1 till protokollet. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa anställningsprofil för nästkommande rektor enligt bilaga 1 till 
protokollet.  
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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
 2021-10-13 V-2021-0168 

 
§ 3.2 Internrevisionens granskningsrapport om avyttring/utrangering av stöldbegärlig 
         utrustning 

(V-2021-0023) 

Internrevisionen har slutfört granskning av avyttring/utrangering av stöldbegärlig 
utrustning. Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av 
internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §) 
och styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer (10 §). 

Magnus Johansson, internrevisor, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer åtgärdsplan enligt 
bilaga 2 till protokollet. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa åtgärdsplan enligt bilaga 2 till protokollet. 

§ 3.3 Internrevisionens granskningsrapport om prissättning av studieavgifter för 
         studenter 

(V-2021-0023) 

Internrevisionen har slutfört granskning av prissättning av studieavgifter för studenter. 
Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av 
internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §) 
och styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer (10 §). 

Maria Lindencrona, internrevisor, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer åtgärdsplan enligt 
bilaga 3 till protokollet. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa åtgärdsplan enligt bilaga 3 till protokollet. 
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PROTOKOLL Datum Diarienummer 
 2021-10-13 V-2021-0168 

§ 3.4 Internrevisionens granskningsrapport om hanteringen av individuella studieplaner 
(V-2021-0023) 

Internrevisionen har slutfört granskning av hanteringen av individuella studieplaner för 
doktorander. Enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) ska granskning utförd av 
internrevisionen redovisas i form av iakttagelser och rekommendationer till styrelsen (9 §) 
och styrelsen ska besluta om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och 
rekommendationer (10 §).  

Universitetsstyrelsen uppdrog vid sitt möte i juni 2021 (protokoll nr 3/2021) åt rektor att 
ta fram en åtgärdsplan utifrån internrevisionens lämnade rekommendationer. 
Åtgärdsplanen skulle redovisas för styrelsen i oktober 2021. 

Kerstin Jacobsson, universitetsdirektör, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer åtgärdsplan enligt 
bilaga 4 till protokollet. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Fastställa åtgärdsplan enligt bilaga 4 till protokollet. 

§ 3.5 Ändring av universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser 
(V-2021-0666) 

Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser har setts över. 
Ändringar föreslås bland annat för att förtydliga beslutanderätt och göra tillägg till 
ansvarsfördelningen.  

Anna Hamilton, handläggare, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer 
universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser enligt bilaga 5 till 
protokollet. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• fastställa universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser 
enligt bilaga 5 till protokollet.
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§ 3.6 Ändring av universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för anknutna 
         stiftelser vid KTH 

(V-2021-0667) 

Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för anknutna stiftelser vid KTH 
har setts över. Ändringar föreslås bland annat för att förtydliga och uppdatera de krav på 
hållbara placeringar som ställs på förvaltning av stiftelsekapital och föra att öppna för 
ränteplaceringar i annan valuta än svenska kronor, givet att placeringen är värdesäkrad till 
svenska kronor. 

Anna Hamilton, handläggare, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen fastställer 
universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för anknutna stiftelser vid KTH 
enligt bilaga 6 till protokollet. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• fastställa universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för 
anknutna stiftelser vid KTH enligt bilaga 6 till protokollet. 

§ 3.7 Åtagande av förvaltning av Stiftelsen KTHs innovationspris 
(V-2020-0800) 

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt möte i december 2020 (protokoll nr 6/2020) att 
åta sig förvaltningen av Stiftelsen KTH:s innovationspris i enlighet med 
stiftelseförordnandet och motta för stiftelsens räkning den i stiftelseförordnandet angivna 
egendomen. Beslutet grundades i att två stiftare fört över fem miljoner kronor vardera 
som grundkapital till en stiftelse i enlighet med sina respektive gåvobrev. Länsstyrelsen 
har därefter beslutat att skapa två stiftelser. 

Anna Hamilton, handläggare, föredrar ärendet. 

Överläggning 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen åtar sig förvaltningen av de 
två stiftelserna Stiftelsen KTH:s innovationspris i enlighet med stiftelseförordnandet och 
för stiftelsernas räkning motta den i stiftelseförordnandet angivna egendomen. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Åta sig förvaltningen av de två stiftelserna Stiftelsen KTH:s innovationspris i 
enlighet med stiftelseförordnandet och för stiftelsernas räkning motta den i 
stiftelseförordnandet angivna egendomen. 

Beslutet ersätter beslut enligt protokoll 6/2020, § 4.5. 
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 2021-10-13 V-2021-0168 

§ 3.8 Budget för KTH – Verksamhetsår 2022 
(V-2021-0636) 

Förslag till budget för KTH – Verksamhetsår 2022 har tagits fram inom det gemensamma 
verksamhetsstödet. 

Susanne Odung, ekonomichef, föredrar ärendet. 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att styrelsen antar budget för 
verksamhetsår 2022 enligt bilaga 7 till protokollet och bemyndigar rektor att revidera 
budget med hänsyn till de beslut som riksdag och regering kan komma att fatta om anslag 
till KTH eller om andra omständigheter så kräver. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• Anta budget för verksamhetsår 2022 enligt bilaga 7 till protokollet. 

• Bemyndiga rektor att revidera budget med hänsyn till de beslut som riksdag och 
regering kan komma att fatta om anslag till KTH eller om andra omständigheter så 
kräver. 

§ 3.9 Mötesdatum 2022 
Ordförande och rektor föreslår att mötesdatum för 2022 ändras så att det årliga internatet 
flyttas till juni, att augustimötet utgår och att mötena i oktober och december 
tidigareläggs. 

Efter avslutad överläggning föreslår ordförande att mötesdatum för universitetsstyrelsen 
år 2022 ska vara 17 februari, 20 april, 16-17 juni (internat, mötet hålls 17 juni), 5 oktober 
och 23 november. 

Ordförande finner att styrelsen bifaller förslaget. 

Universitetsstyrelsen beslutar att: 

• sammanträda 17 februari, 20 april, 16-17 juni (internat), 5 oktober och 
23 november under år 2022. 

Beslutet ersätter beslut enligt protokoll 2/2021, § 4.6. 

§ 4 Presentationer 
§ 4.1 Internationalisering 

Stefan Östlund, vicerektor för internationalisering och globala relationer, redogör för 
KTH:s arbete med internationalisering. 

.
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§ 5 Övrig fråga 
Ingen övrig fråga har anmälts. 

§ 6 Tid, plats och preliminär agenda för nästa möte 
Styrelsen träffas nästa gång 8 december 2021. 

§ 7 Mötet avslutas 
Ordförande tackar ledamöterna och avslutar mötet.  

Vid protokollet 

 

Karin Almgren 
Sekreterare 

 

 

Pia Sandvik    Sigbritt Karlsson 
Ordförande    Rektor 

Justeringsdatum: 2021-10-20  Justeringsdatum: 2021-10-20 

 

 

Charley Jönsson 
Justerare 

Justeringsdatum: 2021-10-20 
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Rektor KTH  

Kungliga Tekniska högskolan, Universitetsförvaltningen  
 
KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för 
kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning 
samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning 
omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell 
ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. 
 

Bakgrund  
KTH:s ambition är att vara ett ledande, dynamiskt, internationellt och nyskapande universitet 
som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid.  KTH:s fem campus i Stockholms-
regionen samlar över 13 000 heltidsstudenter, över 1 700 doktorander och ungefär 3 600 
heltidsanställda. Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara 
lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar. 

I KTH:s utvecklingsplan 2018-2023 beskrivs organisationens mål för de närmsta åren. Fyra 
områden har identifierats som kräver extra fokus: digitalisering, hållbarhet, 
internationalisering och jämställdhet. I utvecklingsplanen beskrivs också KTH:s ambition som 
arbetsgivare; ”KTH ska erbjuda en utmärkt arbetsmiljö och därigenom vara en attraktiv 
arbetsgivare. Alla anställda ska ha möjlighet att utvecklas och växa. Respekt och öppenhet för 
olika uppgifter och kulturer bidrar till givande samarbeten.”  
 
Rektor förväntas kunna samla KTH kring en gemensam väg framåt, i en allt mer 
konkurrensutsatt och krävande omvärld, såväl inom forskning, utbildning, samverkan som 
finansieringsmöjligheter.   
 
 
Här kan du läsa mer om KTH och mer fakta om organisationen finns i Årsredovisningen 2020  

Tjänstebeskrivning/Uppdraget 
 
Rektor är myndighetschef och har det övergripande ansvaret för hela universitetet och dess 
verksamhet och rapporterar till universitetsstyrelsen. Rektor är KTH:s främsta representant 
nationellt och internationellt. Kärnverksamheten utbildning och forskning är organiserad i 
fem skolor. Skolorna leds av skolchefer som är underställda rektor. KTH:s organisation | 
KTH. 
 
Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av 
universitetsstyrelsen för KTH. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera 
högst tre år (HF 2 kap § 8) 
 

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.1018290.1614274878!/KTH_Utvecklingsplan_SV.PDF
https://www.kth.se/om/fakta
https://www.kth.se/polopoly_fs/1.962325.1614262560!/KTH%20A%CC%8AR%202020.pdf
https://www.kth.se/om/organisation
https://www.kth.se/om/organisation


 
 
 

 2 (3) 
 

 
 

Mer information om rektors uppdrag finns i KTH:s arbetsordning samt Rektor och ledning | 
KTH Intranät 

Arbetsuppgifter  
Bland rektors arbetsuppgifter vill vi särskilt framhålla;  

• Vidareutveckla KTH:s förutsättningar att bedriva forskning, innovation utbildning 
och samverkan av högsta internationella kvalitet, 

• Förstärka KTH som en ledande aktör i samhällsutvecklingen och särskilt för ökad 
hållbarhet, 

• säkerställa en god studie- och arbetsmiljö för lärosätets personal och studenter 
samt stärka KTH:s arbete med frågor som rör jämställdhet, mångfald och 
likavillkor, 

• leda utvecklingen av framtidens utbildning, 
• främja ökat samarbete och dialog mellan fakultet, studenter, linjeorganisation och 

verksamhetsstöd, 
• säkerställa att KTH har ett långsiktigt och hållbart finansieringssystem och ett 

effektivt verksamhetsstöd, 
• tydliggöra förankrings- och beslutsprocesser. 

 
Här finner du mer information om rektors arbetsuppgifter  

 

Behörighet  
Behörighet att vara rektor är den som uppfyller behörighetskraven för anställning som 
professor eller lektor (HF kap 2 § 11). KTH är en svensk myndighet och lyder under den 
svenska språklagen. 
 

Kvalifikationer 
 
Krav 
 

•  Uppfyller behörighetskraven för anställning som professor, 
• Är en dokumenterat god chef och ledare med förmåga att kommunicera och omsätta 

visioner i handling,  
• Är en väletablerad forskare och har god pedagogisk- och handledarkompetens på flera 

utbildningsnivåer, 
• Har visat god samarbetsförmåga särskilt med lärosäten, näringsliv och 

samhällsaktörer, 
• Har egen erfarenhet av internationellt akademiskt arbete, 
• Är en lyhörd akademisk medborgare med erfarenhet av studentinflytande och 

kollegiala processer, 
• Har god förståelse för statlig verksamhet och styrning, 
• Har mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal och skrift. 

 
 
Meriterande  
 

• Har god förståelse för det tekniska universitets roll i samhället, och kan se de 
utmaningar och möjligheter som finns förknippade med detta, 

https://intra.kth.se/polopoly_fs/1.916204.1624439084!/Arbetsordning_vid_KTH.pdf
https://intra.kth.se/styrning/kths-organisation/rektor
https://intra.kth.se/styrning/kths-organisation/rektor
https://www.kth.se/om/organisation/rektor-ledning-1.1059118
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• Har framgångsrikt initierat och lett förändringsprocesser och förstår behovet av både 
kontinuitet och förändring, 

• Har visat integritet och prioriteringsförmåga, 
• Har deltagit i den offentliga debatten och/eller bedrivit påverkansarbete rörande 

aktuella samhällsfrågor. 
 

Ansökan och kontakt 
I denna rekrytering samarbetar KTH med Michaël Berglund AB.  För frågor kring 
anställningen, samt ansökan kontakta ansvariga konsulter på Michaël Berglund;   
Ewa Olszewski 0733-688 477, ewa.olszewski@michaelberglund.se samt Jacob Severin, 073- 
777 68 05, jacob.severin@michaelberglund.se.   
 
Välkommen med din ansökan. 

Övrigt 
Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en 
kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund. 

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av 
ytterligare jobbannonser. 

Filmen om KTH ligger alltid med i våra annonser:  
https://youtu.be/Sn2hApKmApI 

mailto:ewa.olszewski@michaelberglund.se
mailto:jacob.severin@michaelberglund.se
https://youtu.be/Sn2hApKmApI
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Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan 
Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag 
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från 
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är 
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens 
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det 
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.  

Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10 
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner 
som är ansvarig/a för åtgärd/er. 

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av 
rutiner vid avyttring/utrangering av stöldbegärlig utrustning 

Granskningens syfte 
Syftet med granskningen har varit att kartlägga och bedöma om KTH har en ändamålsenlig 
process för avyttring av stöldbegärliga inventarier som innehåller lagringsmedia och därmed 
en god intern styrning och kontroll som reducerar risken för oegentligheter. 

KTH:s övergripande kommentar 
KTH har en IT-plattform för administration genom vilken KTH överbrygger  stuprörs-
utveckling och utgår från verksamhetsprocesser. I plattformen ingår förvaltningsobjekt, 
systemägare och projekt. Chefen för IT-avdelningen är styrgruppsordförande. Genom det 
strategiska arbetet kan KTH uppnå mål och inriktning mot samordning av resurser.  

IT-avdelningens tillhandahåller och utvecklar it-tjänster för KTH:s verksamhet.  KTH IT-
Support bistår skolor och anställda på KTH vid införskaffande av IT-relaterad utrustning. Av 
internrevisionens granskning framgår att GVS och skolor har egna rutiner för 
flytt/destruktion av IT-utrustning genom separata överenskommelser med IT-support.  

I Ekonomihandboken finns bestämmelser om definition av inventarier och 
anläggningstillgångar, redovisningen av inventarier och anläggningstillgångar, skyldigheten 
att ha en fullständig inventarieförteckning samt avyttringen av inventarier och 
anläggningstillgångar. 

Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 
Sammantaget bedömer internrevisionen att KTH i stort sett uppfyller de krav som finns i 
externt regelverk vad gäller utrangering av stöldbegärlig egendom. Man bedömer att åtgärder 
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kan vidtas som stärker KTH:s organisation och rutiner för att främja en tillförlitlig 
redovisning och skydda de tillgångar man förvaltar. 

Internrevisionen har noterat att KTH saknar en enhetlig organisering för avvecklingen av 
inventarier som innehåller lagringsmedia. Olika rutiner tillämpas vid avvecklingen av sådan 
utrustning för GVS och vid respektive skola och för vilka finns rutinbeskrivningar, men som 
inte täcker hela flödet från det att avvecklingen initieras och fram till själva avyttringen. 

Internrevisionen rekommenderar KTH att:  

• fullfölja arbetet med att samordna alla sina IT-resurser till IT-avdelningen vid GVS, 

• göra en översyn av hanteringen i syfte att åstadkomma en fastställd rutin som 
omfattar hela flödet i avyttringen av inventarier som innehåller lagringsmedia, 

• fastställa anvisningar för hur inventarier som innehåller lagringsmedia ska förvaras i 
avvaktan på destruktion eller återvinning,  

• säkerställa att KTH:s regelverk vid utrangering av stöldbegärlig egendom efterlevs. 

KTH:s åtgärder   

Gemensam modell för säker hantering 
KTH:s åtgärd syftar till att få till stånd en gemensam och säker hantering vid avyttring/ 
utrangering av stöldbegärlig utrustning. Hanteringen ska ske effektivt och på ett för 
verksamheten ändamålsenligt sätt. Detta ska ske genom att man kompletterar en befintlig 
modell och ärendehanteringssystem för hur behörig funktion anmäler behov av avyttring, 
överlämnar utrustning för förvaring innan den går till destruktion alt återanvändning, samt 
för bekräftelse av slutförd åtgärd.  

Avyttring ska även samordnas med rutin för uppdatering i anläggningsregister, och 
redovisning av anläggningstillgångar, i enlighet med Ekonomihandboken. 

Den kompletterade modellen med systemstöd och rutinbeskrivning ska vara enhetlig och 
tillämpbar och möjlig för verksamheter att ansluta sig till under 2022. Målet är att modellen-
processen efter en övergångsperiod och efter överenskommelser med verksamheter ska 
tillämpas generellt för KTH.  

Ansvarig: Chef för IT-support, IT-avdelningen, GVS IT, samordnat med ansvarig chef för 
KTH:s anläggningsregister vid Ekonomiavdelningen, GVS FO. 

Klart: Maj 2022  
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Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan 

Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag 
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från 
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är 
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens 
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det 
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.  

Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10 
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner 
som är ansvarig/a för åtgärd/er. 

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av 
prissättning av studieavgifter för studenter 

Granskningens syfte och rekommendation 

Syftet med granskningen har varit att granska om KTH:s hantering av studieavgifter 
säkerställer att externt regelverk följs och att hanteringen är ändamålsenlig. Granskningen 
avgränsades till området: prissättning av studieavgifterna. Det inbegriper storleken på 
studieavgiften, vilka kostnader som inkluderas i studieavgiften och hur KTH tillämpar 
föreskriften om full kostnadstäckning.  
 

KTH:s övergripande kommentar 

Av KTH:s utvecklingsplan framgår att internationell synlighet är väsentligt för KTH. Med en 
hög andel internationella forskare och studenter placerar sig KTH bland de 100 främsta 
universitetet inom området internationalisering. (THE 2021). Inför införandet av 
studieavgifter gjordes olika bedömningar och jämförelser med motsvarande universitet i 
andra länder. En genomgång av analys av studierelaterade kostnader låg till grund för 
principer som tillämpas inför beslut om studieavgifternas storlek. KTH redovisar årligen till 
regeringen den studieavgiftsfinansierade verksamheten, enligt ett antal fastställda 
återrapporteringskrav. Under 2020 har en förnyad genomlysning av verksamhetens 
kostnader inletts. 

Sedan 2018 har KTH planerat att utnyttja överskottet till kvalitetshöjande investeringar i 
utbildningen. Utfallet av dessa beslutade satsningar blev för 2020 lägre än beräknat på grund 
av covid-19. Riksrevisionen har återkommande följt upp och i dialog med KTH konstaterat att 
en prissättning som medger överskott är i linje med den osäkerhet och variationer som är 
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förenat med verksamheten. Riksrevisionen rekommenderar att KTH ska fortsätta sitt arbete 
för att på några års sikt uppnå full kostnadstäckning. 

Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 

Internrevisionen har i sin granskning konstaterat att nivån på KTH:s studieavgifter har legat 
relativt konstant, i likhet med andra lärosäten. Internrevisionen har även noterat att KTH har 
identifierat återkommande kostnader som ska finansieras av studieavgifter. Det gäller t.ex. 
kostnader för att tillhandahålla bostäder (bostadsgaranti) för dessa studenter, utökat 
försäkringsskydd och språkkurser. I kostnaderna ingår även schablonbelopp för skolornas 
egna aktiviteter för studieavgiftsskyldiga studenter, t.ex. studiesociala och hälsofrämjande 
aktiviteter.  

Granskningen innehåller också iakttagelser av hur överskott återinvesteras i verksamheten. 

Internrevisionens bedömer att det saknas regelverk kring t.ex. hur studieavgifterna ska 
beräknas och vilka kostnader de kan tänkas inkludera, hur nya kostnader fångas, hur ofta ska 
en uppföljning göras. Man bedömer även att det inte fullt ut går att utläsa om KTH har full 
kostnadstäckning för studieavgifter. 

Internrevisionen lämnar följande rekommendationer:  

• Genomföra en analys av kostnaderna för studieavgiftsfinansierade verksamheten,  

• Förtydliga regelverket och dokumentera rutiner för hantering av prissättning och 

kostnader av studieavgiften,  

• Regelbundet göra en översyn över om antaganden och schabloner behöver ändras. 

KTH:s åtgärder   

Analys och beräkningsprinciper 

Inför 2022 års rektorsbeslut om studieavgifter för tredjelandsstudenter (som avser 
kommande läsår) ska en analys av relevanta kostnader finnas att tillgå och som ligger till 
grund för beräkning av studieavgifternas storlek, enligt principen för full kostnadstäckning 
samt för en budget som medger kvalitetshöjande insatser. Beräkningsprinciper för 
prissättning ska dokumenteras och regelbundet ses över.  

Ansvarig: Bitr. ekonomichef, Ekonomiavdelningen GVS FO 

Klart: Augusti 2022  

Återinvesteringar 

Förslag för hur tidigare års överskott ska återinvesteras i verksamheten ska inhämtas från 
berörda funktioner vid GVS och skolorna och prövas mot principen att investeringen direkt 
eller indirekt kommer avgiftsskyldiga studenter till godo. Detta ska vara en del av den 
återkommande beredningen inför kommande beslut om investeringar. 

Ansvarig: Vicerektor för globala relationer med stöd av rektors kansli 

Klart: Mars 2022  
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Förutsättningar vid beredning av åtgärdsplan 

Enligt avsnitt 3.3. i riktlinje för internrevisionen (V-2020-0105) ansvarar rektor för att förslag 
till åtgärdsplan upprättas med anledning av granskning och rekommendationer från 
internrevisionen. Åtgärdsplanen ska innehålla vad som ska göras, vilken verksamhet som är 
ansvarig, när det ska vara gjort och hur genomförda åtgärder ska dokumenteras. 

Åtgärder tas fram av verksamhetsansvariga, som har tagit del av internrevisionens 
granskning. Beredning av åtgärdsplanen samordnas av ledningskansliet inom det 
gemensamma verksamhetsstödet på uppdrag av universitetsdirektören.  

Åtgärdsplanen överlämnas till universitetsstyrelsen för beslut. Styrelsen fattar med stöd av 10 
§ punkten 3 internrevisionsförordningen (2006:1228) beslut om åtgärder med anledning av 
internrevisionens iakttagelser och rekommendationer. 

Styrelsens beslut protokollförs vid sammanträdet och lämnas för åtgärd till den/de funktioner 
som är ansvarig/a för åtgärd/er. 

Åtgärdsplan med anledning av internrevisionens granskning av 
hantering av individuella studieplaner för doktorander 

Granskningens syfte 

Granskningens syfte är att bedöma om KTH har en ändamålsenlig hantering avseende 
doktoranders individuella studieplaner och därmed en god intern styrning och kontroll som 
stärker kvalitet i utbildningen på forskarnivå.  

KTH:s övergripande kommentar 

Fakultetsrådet ansvarar för kvalitetssystemet där dekanus har ett särskilt ansvar för 
uppföljning av kvalitet i forskningen och prodekanus för uppföljning av kvalitet i 
utbildningen. Forskarutbildningsansvariga vid skolor har ansvar det övergripande 
systematiska kvalitetsarbetet för utbildning på forskarnivå och för att forskarutbildning 
utvecklas i linje med KTH:s övergripande strategi och mål. 

Inom den kontinuerliga, årliga, kvalitetsuppföljningen görs en systematisk uppföljning av 
forskarutbildningen. Analys och slutsatser aggregeras upp i processen till övergripande nivå. 
Inför kommande års uppföljning fastställs vilka frågor och dataunderlag som ska tas fram.  

I tidigare kvalitetsdialoger och rapporter har forskarutbildningsansvariga (FA) och 
programansvariga (PA) i viss utsträckning påtalat behov av förbättringar av studieplaner och 
hanteringen i systemet (eISP). Kvalitetsarbetet ligger till grund för löpande förbättringar och 
åtgärder och ger underlag för åtgärder och uppdrag i verksamhetsplaner.  

Internrevisionens iakttagelser och rekommendationer 

Internrevisionens övergripande bedömning är att KTH till stor del uppfyller 
högskoleförordningens krav på att fastställa en individuell studieplan för doktorander. Man 
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bedömer också att hanteringen har stärkts i och med införandet av en elektronisk hantering. 
Internrevisionen konstaterar att det förekommer vissa brister och bedömer att hanteringen 
kan stärkas ytterligare för att bidra till ökad kvalitet, framför allt avseende uppföljning.   
 
Internrevisionen lämnar följande rekommendationer. KTH bör:  
  

• på en KTH-övergripande nivå följa upp hanteringen av individuella studieplaner 

systematiskt utifrån såväl kvantitativ som kvalitativ aspekt,   

• säkerställa att eISP kan användas för korrekt uppföljning genom att klargöra rutiner 

för att hålla informationen i systemet uppdaterad,   

• tydliggöra den individuella studieplanens rättsliga betydelse, doktorandens eget 

ansvar och påverkansmöjligheter samt innebörden av att godkänna den årliga 

uppföljningen.  

KTH:s åtgärder 

Systematisk kvalitetsuppföljning av forskarutbildning 

Fakultetsrådet ansvarar för utformningen av frågor och mallar för den kontinuerliga 
kvalitetsuppföljningen, och som verksamhetsstödet tillgängliggör tillsammans med 
efterfrågade dataunderlag till programansvariga, forskarutbildningsansvariga resp. 
grundutbildningsansvariga. Inför 2022 avser Fakultetsrådet att inom denna process utveckla 
hur uppföljningen av den individuella studieplanen kan genomföras. 

Ansvarig: Fakultetsrådet med stöd av kvalitetssamordnare vid ledningskansliet GVS MO 

Klart: Enligt tidplan för kontinuerlig uppföljning 2022. 

Rutiner och registervård för eISP 

Rutinbeskrivningar för eISP ska tas fram för uppdatering av data och arkivering av 
studieplaner efter avslutade studier. Genom den centrala förvaltningen av systemet ska 
införas återkommande insatser för att spåra och åtgärda ofullständig hantering av planer. 
Genom detta och förbättrad registervård ska sammanställningar av data kunna användas för 
uppföljning och statistik. Arbetet genomförs i samverkan med skolor och med den interna 
referensgruppen för eISP. Förbättringsförslag ska fortsatt framföras till det s.k. 
förvaltningsrådet, där de lärosäten som använder eISP ingår. 

Ansvarig: Ansvarig chef för studieadministrativa system vid avdelningen för 
utbildningsadministration GVS EDO  

Klart: December 2021 avseende data för kvalitetsuppföljning 
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Stöd till handledare och utveckling doktorsprogram 

Huvudhandledaren ansvarar för att ta fram studieplanen, och för att den följs upp och ändras 
i den utsträckning som behövs - samt för att KTH:s åtaganden fullgörs. Under 2021 görs en 
särskild utredning av vilket stöd handledare behöver och hur det kan utvecklas. Samtidigt gör 
en översyn av handledarutbildningen och en genomlysning av doktorsprogrammen. Detta 
förbättrar sammantaget även förutsättningarna för hanteringen av de individuella 
studieplanerna för doktorander. 

Ansvarig: Vicerektor för utbildning med stöd av ledningskansliet GVS MO 

Klart:  Oktober 2022 

Kommunikationsinsatser för handledare och doktorander 

Kommunikativa och utbildande insatser för doktorander och handledare ska fortsätta och 
förstärkas. Den rättsliga betydelsen av individuella studieplaner liksom hantering och 
innehåll ska klargöras för alla parter.  

Ansvarig: FA/PA med stöd av ledningskansliet GVS MO/skolans verksamhetsstöd 

Klart:  Återkommande 
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Universitetsstyrelsens riktlinje för hantering av anknutna stiftelser vid 
KTH 

Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen (diarienummer V-2020-0654). 
Styrdokumentet gäller från och med den 1 november 2020 och är ändrad den 1 november 2021 
(V-2021-0666). Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är avdelningen för 
forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet. 

Styrdokumentet reglerar hanteringen av de stiftelser som förvaltas av KTH genom anknuten 
förvaltning. Anknuten förvaltning innebär att en juridisk person åtar sig att förvalta en stiftelse i 
enlighet med stiftelseförordnandet. De anknutna stiftelserna är juridiska personer och inte del 
av myndigheten. Det styrande regelverket som gäller förvaltning av stiftelserna är 
huvudsakligen stiftelselagen (1994:1220). 

1 Uppgifter för universitetets ledning  

1.1 Universitetsstyrelsen  
I 2 kap. 2 § stiftelselagen finns följande bestämmelse rörande ansvar för en stiftelse: 

2 § Om ett åtagande att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med stiftelseförordnandet görs av en eller flera 
fysiska personer, föreligger egen förvaltning. Görs ett sådant åtagande av en juridisk person, föreligger 
anknuten förvaltning. 

Den eller de fysiska personer som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom i enlighet med 
stiftelseförordnandet bildar styrelse för stiftelsen. Vid ett sådant omhändertagande av egendom som avses i 1 
kap. 2 § andra stycket får stiftelsen företrädas av någon som skall ingå i styrelsen. 

Den juridiska person som har åtagit sig att förvalta stiftelsens egendom är förvaltare för stiftelsen. Om staten 
har gjort ett sådant åtagande, är det i stället den myndighet som har gjort åtagandet för statens räkning som 
är förvaltare. 

Universitetsstyrelsen har enligt högskolelagen (1992:1 434) inseende över universitetets alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Universitetsstyrelsen är förvaltare och 
bär därmed det yttersta ansvaret för de KTH-anknutna stiftelserna.    

1.1.1 Uppgifter  
Av 2 kap. 3 § stiftelselagen följer bland annat att förvaltarens (universitetsstyrelsens) viktigaste 
uppgift är att verka för uppfyllandet av stiftelsens ändamål genom att säkerställa att 
stiftelseförordnandet följs.  

Av 2 kap. 4§ samma lag följer att förvaltaren också ansvarar för att förmögenheten placeras på 
godtagbart sätt. Universitetsstyrelsen beslutar om riktlinje för placering av kapital i KTH:s 
anknutna stiftelser som närmare beskriver vad styrelsen anser är godtagbar placering. 
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Av 2 kap. 23 § samma lag följer att förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och 
firma samt att när en stiftelse har registrerats i stiftelseregistret, får förvaltaren bemyndiga 
någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Se vidare rektors uppgifter 
i avsnitt 1.2 och universitetsdirektörens uppgifter i avsnitt 1.3. 

Universitetsstyrelsen undertecknar en sammanställning av KTH:s gemensamma 
värdepappersförvaltning och årsredovisningar för KTH:s särförvaltade stiftelser. Se vidare 
rektors uppgifter avsnitt 1.2. 

Universitetsstyrelsen beslutar i frågor om ansökan om ändring av stiftelseförordnande 
(permutation) till Kammarkollegiet.  

Universitetsstyrelsen beslutar i frågor om åtagande av förvaltning av en ny stiftelse.  

1.2 Rektor 
Rektor företräder universitetets samtliga anknutna stiftelser och tecknar deras namn och firma, 
förutom i frågor om permutation (se 1.1.1.). Det innebär bland annat att rektor ingår avtal om 
förvaltning och administration av stiftelserna samt undertecknar dokument som avser 
stiftelserna, såsom skattedeklarationer och handlingar till Länsstyrelsen.  

Rektor skriver under årsredovisningar för de samförvaltade stiftelserna (se 2 kap. 7 § fjärde 
stycket årsredovisningslagen (1995:1554)). 

Rektor undertecknar årsredovisningarna för de samförvaltade stiftelserna.   

Rektor utser ordförande för stipendierådet (se avsnitt 2.1.4). 

1.3 Universitetsdirektör 
Universitetsdirektören företräder samtliga anknutna stiftelser och tecknar deras namn och 
firma, förutom i frågor om permutation (se 1.1.1.). Rektor beslutar om hur uppgiftsfördelningen 
mellan rektor och universitetsdirektören ska se ut i frågor om att företräda stiftelserna och 
teckna deras namn och firma. 
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2 Organisation för den löpande förvaltningen 

2.1 Förvaltningsnämnden 
Förvaltningsnämnden utövar översyn av förvaltningen av de anknutna stiftelserna på 
universitetsstyrelsens uppdrag.  

2.1.1 Sammansättning 
Förvaltningsnämnden består av universitetsstyrelsens ordförande, rektor och 
universitetsdirektören. Rektor är ordförande för förvaltningsnämnden.  

2.1.2 Uppgifter 
Förvaltningsnämnden ska besluta om: 

− större organisatoriska frågor rörande stiftelserna 

− upphandling, val, byte och avveckling av kapitalförvaltare 

− budget för förvaltning av de anknutna stiftelserna.  

− godkännande av förändringar i innehav för de anknutna stiftelser som inte är 
samförvaltade. 

− lägsta utdelningsnivå av stiftelsernas direktavkastning som ska delas ut i stipendier 
under verksamhetsåret (för att uppfylla skattelagstiftningens krav på utdelning). 

Därutöver har förvaltningsnämnden följande uppgifter: 

− uppföljning av att valda kapitalförvaltare fullgör avtal 

− årlig återrapportering till universitetsstyrelsen vid aprilmötet.  

2.1.3 Arbetsformer 
Förvaltningsnämnden hanterar sina uppgifter vid möten. Förvaltningsnämnden möts minst två 
gånger per år. Kallelse och handlingar ska på lämpligt sätt vara styrelsens ledamöter tillhanda 
innan respektive möte.  

Stipendierådets ordförande kallas till nämnden när frågor som rör stipendierådet hanteras. 
Stipendierådets ordförande deltar inte i beslutsfattandet.  

Nämndens möten ska protokollföras. Vid varje möte ska nämnden utse en justerare som jämte 
ordförande justerar mötesprotokollet. 

2.1.3.1 Närvaro och yttranderätt vid möten  
Förvaltningsnämnden beslutar om vilka personer som får närvara och yttra sig vid nämndens 
möten. 

2.1.4 Stipendierådet  

2.1.4.1  Sammansättning 
Rådet består av en ordförande, en vice ordförande och fem andra ledamöter. Studenterna har 
rätt att vara representerade med tre ledamöter varav en bör vara doktorand.  
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Hur ledamöterna utses 

Stipendierådets sammansättning ska vara jämställd och återspegla KTH:s bredd i områden och 
ämnestraditioner. Det ska finnas erfarenheter från verksamhetsledande positioner.  

En ledamot per skola utses av skolchefen och en ledamot från det gemensamma 
verksamhetsstödet utses av universitetsdirektören. Studentrepresentanterna utses i enlighet 
med 7 § studentkårsförordningen (2009:769) och riktlinje om studentinflytande. 

Rektor utser ordförande. Vice ordförande utses bland rådets ledamöter och har de uppgifter 
som ordförande beslutar.  

Ledamöternas utses för en mandatperiod om tre år. Stipendierådets ordförande kan inneha 
ordförandeskapet högst två mandatperioder.   

2.1.4.2 Uppgifter 
Stipendierådet är ett universitetsgemensamt organ med uppgift att säkerställa att stiftelsernas 
ändamål uppfylls och att stiftelseförordnandena följs på ett effektivt sätt. 

Stipendierådets uppgifter är att: 

− säkerställa att utdelning från stiftelserna sker enligt fullföljdskravet, om inget annat 
framgår av förordnandet 

− föreslå förändring av stiftelseförordnande (permutation) av en stiftelse till 
universitetsstyrelsen   

− fastställa arbetsordning/motsvarande för stipendiehantering utifrån 
stiftelseförordnandet 

− utse stipendiekommitté i de fall det inte framgår av stiftelseförordnandet vilken 
person/funktion som ska nominera eller besluta om mottagare.  

Beslut i stipendierådet fattas med enkel majoritet. Om det blir lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  Om inget annat anges är stipendierådet beslutsför när minst hälften av 
ledamöterna är närvarande, däribland ordföranden och/eller vice ordföranden. 

2.1.4.3 Uppgift för stipendierådets ordförande  
Stipendierådets ordförande beslutar om mottagare av stipendium, om inget annat framgår av 
stiftelseförordnandet. 

2.2 Verksamhetsstöd 
Vid avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet finns 
stiftelsefunktionen som ansvarar för löpande administration av stiftelserna inklusive 
uppföljning av förvaltning av stiftelsernas kapital. Stiftelsefunktionen bereder återrapportering 
av stiftelsernas verksamhet till universitetsstyrelsen, förvaltningsnämnden och stipendierådet. 

Fastighetsavdelningen inom det gemensamma verksamhetsstödet ansvarar för frågor rörande 
löpande förvaltning av fastigheten i Stiftelsen professor Gunnar Wallquists donationsfond. 



RIKTLINJE Gäller från och med 
2020-11-01 

Diarienummer 
V-2020-0655 1.2, ändrad genom 
V-2021-0667 1.2. 

Beslutsfattare 
Universitetsstyrelsen 

Ändrad från och med 
2021-11-01 

Ansvarig för översyn och frågor 
Avdelningen för forskningsstöd 
inom det gemensamma 
verksamhetsstödet 

 
 
 
 

 1 (6) 
 

Universitetsstyrelsens riktlinje för placering av kapital för anknutna 
stiftelser vid KTH 

Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen (diarienummer V-2020-0655). 
Styrdokumentet gäller från och med den 1 november 2020 och är ändrad den 1 november 2021 
(diarienummer V-2021-0667). Ansvarig för översyn och frågor om styrdokumentet är 
avdelningen för forskningsstöd inom det gemensamma verksamhetsstödet. 

Styrdokumentet reglerar hur den ekonomiska förvaltningen av kapitalet i KTH:s anknutna 
stiftelser ska bedrivas och placeras på ett, enligt stiftelselagen, godtagbart sätt (jfr 2 kap. 4 § 
stiftelselagen).   

Styrdokumentet tillämpas inte för placering av kapital som tillhör Stiftelsen Henrik Göranssons 
Sandviken stipendiefond och Stiftelsen professor Gunnar Wallqvists donationsfond med 
avseende på fastigheten. 

1 Mål för placering av KTH:s anknutna stiftelsers kapital  

KTH:s anknutna stiftelsers kapital ska förvaltas långsiktigt med målsättningen att erhålla en 
jämn avkastning dock med beaktande rimlig risknivå.  

Det övergripande målet är att placeringstillgångarna över rullande femårsperioder (mätt på 
helår) ska ge en genomsnittlig årlig real avkastning om fyra procentenheter (KPI+4 %). Med 
årlig real avkastning avses nominell total årlig avkastning (direktavkastning plus 
marknadsvärdesförändring) minus konsumentprisindex.  

Det primära målet för att nå avkastningen om KPI + 4 % är att placeringstillgångarna ska 
generera en årlig utdelningsbar direktavkastning om 2,5 % av det förvaltade kapitalet. Därmed 
är det sekundära målet att portföljen, efter utdelningar, ska öka 1,5 % av sitt reala värde över 
tiden. 

2  Kapitalförvaltare 

Kapitalet ska förvaltas av en eller flera externa förvaltare genom diskretionära 
förvaltningsuppdrag, vilket innebär att förvaltaren/förvaltarna har rätt att genomföra 
omplaceringar i portföljen inom de ramar som anges i detta styrdokument.   

Förvaltarna ska uppdras genom avtal att: 

- åta sig att följa detta styrdokument  
- mäta placeringarnas risk och resultat löpande 
- lämna månatlig rapportering till stiftelsefunktionen vid avdelningen för forskningsstöd 

inom det gemensamma verksamhetsstödet samt särskild rapportering inför KTH:s 
årsredovisning. 
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3 Utdelningsbar avkastning  

En förutsättning för att en stiftelse ska erhålla förmånlig beskattning är att stiftelsen över en 
period av fem år använder minst 80 % av direktavkastningen för det kvalificerade ändamålet.  

Med direktavkastning menas mottagna räntor, utdelningar, samt avkastning från 
aktieobligationer, nollkuponger, räntefondandelar med mera, samt eventuella fondrabatter, det 
vill säga den faktiska avkastningen på stiftelsens tillgångar plus fondrabatter. 

Sammanfattningsvis gäller för KTH:s anknutna stiftelser att endast direktavkastning kan delas 
ut, om inget annat framgår av stiftelseförordnandet eller genom att separat beslut har fattats av 
förvaltningsnämnden. Av direktavkastningen ska 10 % tillföras kapitalet. Kapitalvinster 
betraktas inte som utdelningsbar avkastning utan tillförs kapitalet. 

4  Val av värdepapper 

Med undantag för alternativa investeringar ska samtliga av portföljens tillgångar vara, eller 
inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en handelsplats enligt lagen 
(2007:528) om värdepappersmarknaden eller en motsvarande handelsplats utanför Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

4.1 Aktierelaterade placeringar 
Kapital kan placeras i aktier och aktierelaterade instrument, såsom exempelvis depåbevis, 
teckningsrätter och konvertibla skuldebrev, samt i aktieindexobligationer och i olika typer av 
instrument för att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i 
detta styrdokument. 

4.2 Räntebärande placeringar  
Kapital kan placeras i räntebärande instrument denominerade i svenska kronor eller annan 
valuta givet att placeringen är värdesäkrad till svenska kronor. 

4.3 Alternativa investeringar 
Kapital kan placeras i alternativa placeringar, med vilka avses hedgefonder, private equity, 
råvaror och investeringar i kreditmarknader. Dessa typer av investeringar kan vara stängda över 
viss tid och därmed ha sämre likviditet, varför punkt 6.5 om likviditetsrisk inte behöver 
uppfyllas. 

4.4 Fonder 
Kapital kan placeras i värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder vars 
placeringsinriktning överensstämmer med vad som anges i detta styrdokument och som står 
under tillsyn av Finansinspektionen eller dess motsvarighet inom EES.  

Vid placering i fond ska det förvaltade kapitalets limiter om tillgångsslagens andelar i tabell 1 
beaktas.  

5 Tillgångsallokering 

Förvaltningen av kapitalet styrs utifrån de övergripande målen och riskbegränsningen under 
punkt 1.1. 
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Intervallen i tabell 1 anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera, uttryckt som andel 
av portföljens totala marknadsvärde. Syftet är att utifrån övergripande mål och riskbegränsning 
styra allokeringen på ett så optimalt sätt som möjligt. 

Fordringar/skulder vid köp/försäljning avseende aktierelaterade placeringar tillhör 
aktieportföljerna. Vid beräkningar av portföljens värde ska tillgångarna värderas till rådande 
marknadspris. 

Tabell 1: Limiter för tillgångsslagen 

 
Tillgångsslag – strategisk viktning Min Normal Max 

Aktier 40% 60% 70% 

- varav svenska aktier 25% 38% 44% 

- varav globala aktier 15% 22% 26% 

Räntebärande värdepapper 20% 30% 40% 

Alternativa placeringar 5% 10% 15% 

 
Om limiterna överskrids respektive underskrids ska åtgärder vidtas för att återställa 
fördelningen till inom limiterna. Detta ska ske så snart det är lämpligt utan att onödiga 
kostnader eller kapitalförluster uppstår och med beaktande av de övergripande målen med 
förvaltningen.  

6 Placeringsrestriktioner 

För att begränsa de finansiella riskerna ska förvaltningen ske inom vissa givna restriktioner.  

6.1 Aktierisk 
Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 
% av aktieportföljens marknadsvärde.     

6.2 Kreditrisk 
Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av ränteportföljens marknadsvärde. Vid placering i 
räntebärande värdepapper gäller följande limiter: 

Tabell 2: Limiter för emittenter av ränterelaterade finansiella instrument  

 
Kategori obligationsfonder Min% Max% 
Stats- kommun och bostadsobligationer, lägsta rating AA- 0 100 

Företagsobligationer Investment grade* (med lägsta rating BBB-) 0 55 

Korträntefonder Investment grade*, Löptid och duration <1 år 0 100 
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*Officiell rating eller motsvarande bedömd i risknivå  
 
I de fall ratinginstituten har olika rating tas hänsyn till den högsta ratingen. 

6.3 Ränterisk 
För att begränsa ränterisken får den genomsnittliga durationen i den totala ränteportföljen inte 
överstiga fyra år. 

6.4 Motpartsrisk 
Värdepappersaffärer och handel med valuta får endast ske med motparter som uppfyller 
nedanstående kriterier: 

- Svensk bank, värdepappersinstitut eller annat finansiellt institut som har 
Finansinspektionens tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument eller 
valutor. 

- Utländska institutioner som har motsvarande tillstånd i det land de verkar och som står 
under tillsyn av lokal tillsynsmyndighet eller annat behörigt organ i respektive land. 

Transaktioner ska ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är 
tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis vid nyemissioner. 

6.5 Likviditetsrisk 
Likviditetsrisk innebär risken för att det finansiella instrumentet inte kan avyttras vid avsedd 
tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. 

De finansiella instrument, som det förvaltade kapitalet är investerat i, ska kunna försäljas 
omgående eller allra senast inom 15 bankdagar till marknadspris. 

För det förvaltade kapitalet inom tillgångsslaget alternativa placeringar kan det dock vara svårt 
att hitta likviditet då dessa placeringar ofta är inlåsta för en viss tidsperiod. Av den anledningen 
gäller inte regeln ovan om 15 dagar för den typen av placeringar.  

6.6 Valutarisk 
Valutasäkring till svenska kronor (SEK) får göras för att minska valutarisken.  

6.7 Belåning 
Upptagande av lån tillåts inte. 

6.8 Förvaring 
Portföljens tillgångar ska förvaras hos svensk bank eller institut som har Finansinspektionens 
tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring. Andelar i fonder får dock registreras hos 
fondbolaget utan leverans till värdepappersinstitut. 

7 Hållbar utveckling och etiska krav 

Enligt 1 kap. 5 § högskolelagen ska KTH i sin verksamhet främja en hållbar utveckling. 

Förvaltningen av stiftelsekapitalet ska ske med beaktande av att KTH är ett internationellt 
tekniskt universitet där hållbar utveckling är av stor vikt. Detta innefattar miljöhänsyn, socialt 
och ekonomiskt ansvar och god etik i investeringsprocessen. Externa förvaltare som anlitas ska 
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ha åtagit sig att följa FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN PRI). Placeringar ska 
göras i företag som, utöver lagstiftning, följer internationella normer för mänskliga rättigheter, 
arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt ILO. De internationella normerna är uttryckta i 
FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för företag sammanfattas i till exempel 
FN:s Global Compact. 

KTH ser klimatförändringarna som ett allvarligt hot och har därför en restriktiv syn på 
placeringar i företag som ägnar sig åt utvinning av fossila energikällor. KTH har en mycket 
restriktiv syn på investeringar i bolag med produktion och/eller distribution av exempelvis 
tobak, icke-medicinsk narkotika, vapen, alkohol, kommersiella spel (så som casinoverksamhet 
och annat spel om pengar) eller pornografi. 

8 Utvärdering 

Utvärderingens syfte är att löpande informera om total- och delportföljers resultat i relation till 
övergripande mål enligt avsnitten 1 och 7 ovan. 

För att utvärdera de diskretionära portföljerna och förvaltarnas insats ska utvecklingen sättas i 
relation till varandra och i möjliga fall till jämförelseindex.  

8.1 Rapportering 
Rapportering till stiftelsefunktionen vid avdelningen för forskningsstöd ska ske på följande sätt:  

Månadsvis                                                                       

Förvaltare ska månatlig avge skriftlig rapportering som ska innehålla följande:  

• Total förmögenhet uppdelad på tillgångsslag. 

• Portföljens utveckling totalt och per tillgångsslag för senaste månaden, från årets början 
och sedan uppdragets start, samt motsvarande uppgifter för index enligt nedan:  

o Svenska aktier Six Portfolio Return Index  

o Globala aktier MSCI AC World Index  

o Räntebärande instrument 60% OMRX Total Bond, 30% OMRX T-Bill, 10% Solactive 
SEK IG Credit Index 

o Alternativa placeringar STIBOR 30 + 2% 

• Total värdeutveckling årsvis. 

• Direktavkastning senaste månad och från årets början. 

• Standardavvikelse (risk). 

• Duration i räntebärande placeringar. 

• Köp och försäljningar. 
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Kvartalsvis 

Förvaltaren ska kvartalsvis avge muntlig och skriftlig rapportering som ska innehålla följande:  

• Prognos om årets direktavkastning. 

• Kommentar till aktuell marknadssituation. 

 
Årligen 

Förvaltaren ska årligen rapportera hur det hållbara perspektivet beaktas i placeringarna.   

Förvaltaren ska rapportera avvikelser till förvaltningsnämnden som tar information till 
styrelsen vid behov.  

Vid behov 

Förvaltaren ska vid behov avge muntlig och skriftlig rapportering om det finns behov av 
rebalansering av portföljen på grund av särskilda omständigheter.  
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Förslag på KTH:s budget 2022 

Nedanstående budget utgår från den prognos som gjorts för 2021. Även år 2021 har präglats stort av 
pandemin, vilket återigen lett till en påverkan av KTH:s ekonomi samt avvikelser mot den budget som 
togs fram för innevarande år. Prognosen för KTH:s resultat 2021 pekar mot +121 mnkr att jämföra med 
budgeten som låg med ett resultat om -37 mnkr. Budget 2022 präglas av en försiktig ökning av både 
intäkter och kostnader där inte kända skäl föreligger till större förändringar. 

Tabell 1. Resultaträkning med utfall 2020, budget och prognos 2021 samt budget 2022 

Tkr Utfall 2020 Budget 2021 Prognos 2021 Budget 2022 GRU FoFu 

Intäkter av anslag 2 556 455 2 785 000 2 846 000 2 813 000 1 358 000 1 455 000 

Intäkter av avg. och andra ersättninga 674 633 660 000 695 000 710 000 305 000 405 000 

Intäkter av bidrag 1 840 929 1 875 000 1 875 000 1 950 000 85 000 1 865 000 

Finansiella intäkter 1 738 3 000 2 000 2 000 1 000 1 000 

VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 073 756 5 323 000 5 418 000 5 475 000 1 749 000 3 726 000 

Kostnader för personal 3 173 160 3 305 000 3 370 000 3 520 000 1 040 000 2 480 000 

Kostnader för lokaler 963 441 1 005 000 970 000 972 000 407 000 565 000 

Övriga driftskostnader 704 745 790 000 725 000 770 000 260 000 510 000 

Finansiella kostnader 834 5 000 2 000 2 000 1 000 1 000 

Avskrivningar och nedskrivningar 220 945 255 000 230 000 260 000 65 000 195 000 

VERKSAMHETENS KOSTNADER 5 063 126 5 360 000 5 297 000 5 524 000 1 773 000 3 751 000 

VERKSAMHETSUTFALL 10 630 ‐37 000 121 000 ‐49 000 ‐24 000 ‐25 000 

TRANSFERERINGAR 

Anslag för finansiering av transf. 
Övriga medel för finansiering av trans 
Lämnade bidrag 
Saldo transfereringar 

372 472 
236 395 
‐608 867 

0 

380 000 
305 000 
‐685 000 

0 

400 000 
305 000 
‐705 000 

0 

390 000 
300 000 
‐690 000 

0 

2 000 

25 000 

‐27 000 

0 

388 000 

275 000 

‐663 000 

0 

Kommentar avseende prognos 2021 jämfört med budget 2021 

Intäkterna totalt prognosticeras att bli 95 mnkr högre jämfört med budget. I och med den ändring av 
regleringsbrevet som kom i juni, där KTH erhöll ytterligare drygt 61 mnkr till anslaget för forskning och 
forskarutbildning, blir prognosen för 2021 motsvarande högre jämfört med budget. Externa bidrag ser 
ut att hamna i nivå med budget. Intäkter av avgifter beräknas bli högre än budget. Dels på grund av att 
minskningen av antalet studieavgiftsskyldiga studenter inte blev så stor som befarat, samt att 
uppdragsutbildningen har ökat efter den stora nedgången 2020.  

Kostnaderna beräknas bli cirka 63 mnkr lägre än budget. Personalkostnaderna beräknas uppgå till 
3 370 mnkr vilket är 65 mnkr över budgeten på 3 305 mnkr. Att budgeten överskrids beror dels på att 
antalet årsarbetskrafter har ökat mer än prognosticerat, dels på grund av höjda pensionspremier.  

Kostnader för lokaler bedöms hamna cirka 35 mnkr under budget. I KTH:s budget för 2021 är 
lokalkostnaderna budgeterade baserat på utfallet till och med augusti 2020. Det innebär att hänsyn ej 
tagits till de lokaler som KTH lämnat under 2021. Under 2021 har exempelvis KTH lämnat två 
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byggnader i AlbaNovaområdet som tidigare hyrts ut i andra hand. Det påverkar utfallet för 
lokalkostnaderna med ca 2,2 mnkr. KTH har också under sommaren lämnat delar av byggnad 42:20 på 
Drottning Kristinas väg 30, KTH Campus. Det påverkar utfallet för lokalkostnaderna med ca 1,4 mnkr. 
KTH:s lokalkostnader för uthyrning av studentbostäder i andra hand har också minskat under hösten. 
Tidigare år budgeterades ca 90 mnkr årligen för dessa. Prognosen för 2021 är ett utfall om cirka 80 
mnkr. I budget för lokalkostnader 2021 finns även en överbudgetering av beräknad inflation om i 
storleksordningen 10 mnkr.  

Övriga driftskostnader ser ut att hamna cirka 65 mnkr lägre än vad som budgeterats. Det beror framför 
allt på att budgeten sattes för högt och att pandemin fortsatt har påverkat verksamheten med bland 
annat fysiskt inställda resor och konferenser. 

Avskrivningskostnader ser ut att hamna omkring 25 mnkr lägre än budgeterat belopp. Det beror till 
största del på att Superdatorn inte har börjat skrivas av i den utsträckning som antogs i budgeten för 
2021. I budget för 2021 kalkylerades med avskrivningar om 20 mnkr för Superdatorn. I dagsläget är 
inte Superdatorn tagen i bruk och inga avskrivningskostnader har ännu uppstått men beräknas till 
uppe mot fem mnkr för året. 

Kommentarer till budget 2022 

Satsningar och ekonomiskt resultat 

Budgeten för 2022 påverkas till en del av regeringens beräkningar i budgetpropositionen och KTH:s 
olika strategiska satsningar, men till största delen utgörs intäkter och kostnader av den ordinarie 
verksamheten, vilket innefattar pågående satsningar enligt utvecklingsplanen. I budgetpropositionen 
skriver regeringen att inflationen beräknas understiga Riksbankens inflationsmål de närmaste åren. I 
prognoser för 2023 till 2025 kalkylers därför med en årlig inflation om 1,7 procent om inte annat anges. 

Anslaget för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå minskar med 33 mnkr. För anslaget för 
forskning och utbildning på forskarnivå ökar anslaget med 71 mnkr vid en jämförelse med senaste 
regleringsbrevet. Se vidare under Budgeterade intäkter 2022. 

Universitetsstyrelsen beslutade i december 2019 om en satsning med myndighetskapital vilken 
kommer påverka resultatet de närmaste åren.  

Tabell 2. Förklaring av budgetens påverkan på ekonomiskt resultat, tkr 

Verksamhet eller satsning Beräknat resultat 

Myndighetskapitalsatsning 2019‐2023
Utbildning och forskning 

‐50 000 
1 000 

Summa  ‐49 000 

Budgeterade intäkter 2022 

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskar med cirka 49 mnkr i och med den 
neddragning som görs avseende behörighetsgivande utbildning. Inklusive pris- och löneomräkning och 
mindre justeringar minskar anslaget med närmare 33 mnkr. För anslaget för forskning och utbildning 
på forskarnivå ökar anslaget med 71 mnkr (inkl pris- och löneomräkning) jämfört med föregående 
budgetproposition. Nämnas bör dock att av dessa medel erhöll KTH redan 2021 61 mnkr genom 
vårändringsbudgeten. Med hänsyn till detta, neddragningen med 10 mnkr för ökad kapacitet för 
laborativt stöd vid framtida pandemier (SciLifeLab) samt pris- och löneomräkning, blir förändring 
knappt +10 mnkr för 2022. 
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Intäkter av avgifter beräknas öka något under 2022 utifrån den prognos som gäller för 2021. Det är 
framför allt uppdragsforskningen som beräknas öka i omfattning samt vissa ökade avgifter för 
nyttjande av forskningsinfrastrukturer, exempelvis inom SciLifeLab. 

Bidragsintäkter 2021 ser ut att hamna i nivå med budget. För 2022 budgeteras intäkter av bidrag till 
1 950 mnkr, vilket är en ökning med 75 mnkr jämfört med budget 2021. Ökningen tros framför allt på 
behovet av att ianspråkta oförbrukade bidrag. 

Budgeterade kostnader 2022 

Personalkostnaderna budgeteras till 3 520 mnkr vilket är en ökning med 150 mnkr jämfört med den 
prognos som ligger för 2021. Ökningen beror framför allt på de årliga lönerevisioner som sker, men 
även höjda kostnader för premiepensioner. Därutöver kommer sannolikt antalet årsarbetskrafter öka i 
samband med de olika satsningar som görs, vilket ingår i föreslagen budget. Åren 2018 och 2019 ökade 
antalet årsarbetskrafter med drygt 130 st per år. Även 2021 ser en ökning ut att ske.  

Lokalkostnaderna budgeteras till 972 mnkr vilket är i ungefär samma nivå som den prognos som ligger 
för 2021. De budgeterade lokalkostnaderna utgår från KTH:s inhyresavtal samt beräknade kostnader 
för media, lokalvård i extern regi, bevakning mm. KTH:s inhyresavtal indexuppräknas baserat på KPI 
(1980=100) i oktober. Årsförändringen för KPI (1980=100) var i augusti 2021 2,1 procent, i budget 
2022 kalkyleras därför med att årsförändringen fortsatt ligger på 2,1 procent i oktober. Kostnaden för 
KTH:s inhyresavtal har därför räknats upp med avseende på detta och påverkar utfallet med i 
storleksordningen 10 mnkr. Lokalkostnader förknippade med KTH:s uthyrning av student- och 
gästforskarbostäder i andra hand beräknas något lägre än prognosen för 2021.  Helårseffekten för de 
lokaler som KTH lämnat i hus 43:20 på Drottning Kristinas väg 30, KTH Campus, är 5,6 mnkr vilket 
får full effekt under 2022. 

För övriga driftskostnader budgeterades 2020 870 mnkr och den byggde på prognosen för 2019. I och 
med pandemin justerades budgeten ned och prognosen blev 762 mnkr, dock blev utfallet endast 705 
mnkr. Beräkningen för 2021 utgick från prognosen på 762 mnkr och en viss ökning av kostnaderna 
bedömdes ske, vilket gav en budget för 2021 på 790 mnkr. I och med att prognosen som 2021 års 
budget grundades på var närmare 60 mnkr högre än det slutliga utfallet och att pandemin fortsatt 
påverka framför allt resor och konferenskostnader, ser utfallet ut att hamna cirka 65 mnkr under 
budget för 2021. Beräknat utfall för 2022 är 725 mnkr och utifrån det föreslås en ökning på 45 mnkr, 
vilket då ger en budget på 770 mnkr för 2022. 

Avskrivningskostnaderna beräknas öka med 30 mnkr jämfört med den prognos som ligger för utfallet 
2021. Det beror på helårseffekt av kostnaderna för superdatorn samt den fortsatta infrastruktur-
satsning som sker inom KTH. Därtill görs investeringar inom Datadriven life science inom SciLifeLab. 
Avskrivningskostnaderna budgeteras därmed till 260 mnkr för 2022. 

För 2022 bedöms verksamheten att i större utsträckning återhämta sig efter pandemin. 
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Tabell 3. Resultaträkning med prognos 2021, budget 2022 samt beräknat för 2023 – 2025 

Tkr Prognos 2021 Budget 2022 Ber 2023 Ber 2024 Ber 2025 

Intäkter av anslag 2 846 000 2 813 000 2 802 391 2 838 446 2 880 000 
Intäkter av avgifter och andra ersättninga 695 000 710 000 715 000 720 000 720 000 
Intäkter av bidrag 1 875 000 1 950 000 2 050 000 2 125 000 2 200 000 
Finansiella intäkter 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
VERKSAMHETENS INTÄKTER 5 418 000 5 475 000 5 569 391 5 685 446 5 802 000 

Kostnader för personal 3 370 000 3 520 000 3 600 000 3 680 000 3 760 000 
Kostnader för lokaler 970 000 972 000 988 000 1 012 000 1 030 000 
Övriga driftskostnader 725 000 770 000 790 000 800 000 810 000 
Finansiella kostnader 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 
Avskrivningar och nedskrivningar 230 000 260 000 270 000 270 000 270 000 
VERKSAMHETENS KOSTNADER 5 297 000 5 524 000 5 650 000 5 764 000 5 872 000 

VERKSAMHETSUTFALL 121 000 ‐49 000 ‐80 609 ‐78 554 ‐70 000 

TRANSFERERINGAR 
Anslag för finansiering av transfereringa 

Övriga medel för finansiering av transf. 
Lämnade bidrag 
Saldo transfereringar  

400 000 

305 000 
‐705 000 

0 

390 000 

300 000 
‐690 000 

0 

390 000 

300 000 
‐690 000 

0 

390 000 

300 000 
‐690 000 

0 

390 000 

300 000 
‐690 000 

0 

För perioden 2023 – 2025 har anslagsmedel budgeterats enligt angivna belopp i budgetpropositionen, 
exklusive de belopp som beräknas transfereras för till exempel SciLifeLabs verksamhet vid andra 
lärosäten. För 2025 har det antagits att KTH erhåller en pris- och löneomräkning på 1,5%. Anslaget för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå förväntas minska under 2023 till följd av att de tillfälliga 
satsningarna på behörighetsgivande utbildning tar slut. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar beräknas återhämta sig genom att studieavgifter och 
uthyrning av bostäder kommer återgå till mer normala nivåer. Samtidigt ökar intäkterna för 
lokaluthyrning till Stockholms universitet inom AlbaNova- och Albanoområdet med cirka 10 mnkr 
redan från 2021. 

Inflödet av externa bidragsmedel antas öka något jämfört med tidigare år. Ökningen är dock inte större 
än att KTH i större utsträckning kommer behöva ta i anspråk de oförbrukade bidrag, som då kommer 
redovisas som intäkter av bidrag. 

I prognosen 2023 – 2025 har inga antaganden gjorts om förändring av antalet årsarbetskrafter, men 
kommande lönerevisioner påverkar kostnadsutvecklingen. 

Utöver beräknade indexhöjningar av hyreskostnader, i enlighet med KTH:s nuvarande lokalbestånd, 
ingår i beräkningen för 2024 och 2025 ett nytt hyresavtal för byggnad 43:15 på Teknikringen 30, KTH 
Campus. Det nya hyresavtalet ökar KTH:s lokalkostnader med 6,9 mnkr 2024 och ytterligare 0,6 mnkr 
under 2025. 
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Därutöver finns planer för ett antal större och mindre investeringar i KTH:s lokaler som ännu inte 
ingår i prognoserna. Projekteringen har kommit olika långt och gäller exempelvis en ny serverhall och 
ett nytt låssystem vid AlbaNova samt en förbindelsegång ovan mark, en så kallad skyway, mellan 
AlbaNova och Albano. Både serverhall och skyway kommer att påverka KTH:s framtida lokalkostnader 
då de båda investeringarna förväntas resultera i tilläggsavtal till de befintliga inhyresavtalen. Ett nytt 
låssystem kommer att påverka framtida avskrivningskostnader. Kostnaden för dessa tre investeringar 
beräknas att uppgå till 27,5 mnkr och bärs både av verksamheten inom KTH samt Stockholms 
universitet genom de avtal om uthyrning i andra hand som tecknats. 

På KTH campus projekteras exempelvis för tillkommande lokalarea på Lindstedtsvägen 24 för EECS-
skolans räkning där det kan uppstå både ett nytt hyresavtal samt investeringar. Det projekteras även 
för investeringar i GRU-lokaler om 86 mnkr. 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan för SciLifeLab. I prognosen 
2023 – 2025 har inte höjd tagits för eventuellt ökat lokalbehov inom SciLifeLab, vare sig som ett 
resultat av lokalförsörjningsplanen eller tillkommande satsningar exempelvis inom Datadriven life 
science. 

Övriga driftskostnader beräknas öka något genom den allmänna prisökningen som sker. 
Avskrivningskostnaderna, med undantag för planerade projekt inom KTH:s lokaler, bedöms ligga på 
samma nivå kommande år. 

För de kommande åren ser KTH ut att få ett negativt ekonomiskt utfall vilket är i linje med beslutade 
satsningar. 
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