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Budgetunderlag 

Beslutad av universitetsstyrelsen 

 

Datum för beslut: 

2022-02-17 

Diarienummer: 

V-2021-0776

  

Kungl. Tekniska högskolans budgetunderlag för perioden 2023–2025 

Universitetsstyrelsen vid Kungl. Tekniska högskolan har vid dess möte den 17 februari 2022 
beslutat om universitetets budgetunderlag för perioden 2023–2025 (universitetsstyrelsens 
protokoll nr 1/2022). 

För Sveriges utveckling som kunskapsnation är det av stor vikt att förstärka de universitet i 
Sverige som har ledande positioner internationellt. Detta kräver en fortsatt prioritering av hög-
kvalitativ utbildning och excellent forskning. Kungl. Tekniska högskolan, KTH, spelar en viktig 
roll i den utvecklingen. Att ta ansvar för teknikens roll i samhällsutvecklingen och skapa genom-
slag och samhällsnytta av utbildning och forskning är centralt för KTH. Detta gäller lokalt, 
regionalt, nationellt och globalt. Samverkan med näringsliv och offentliga aktörer är ett effektivt 
medel för att skapa genomslag och samhällsnytta och samtidigt bidra till kvalitet och relevans i 
utbildning och forskning. 

KTH har i sin verksamhet fokus på digitalisering, internationalisering, jämställdhet och hållbar 
utveckling och gör under de kommande åren stora satsningar med kvalitetshöjande genomslag. 
Men det kräver också resurser som inom nuvarande ramar inte är tillräckliga. KTH genomför 
vissa av dessa satsningar med upparbetat myndighetskapital. 

1 Strategiska utmaningar under perioden 

1.1 Förutsättningar för att Sveriges universitet och högskolor ska kunna upprätthålla 

utbildning av hög kvalitet 

Ersättningsbeloppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har urholkats under lång 
tid vilket riskerar att påverka utbildningens kvalitet negativt. Inom laborationsintensiva utbild-
ningsområden som teknik, naturvetenskap, farmaci och medicin är detta särskilt påtagligt. Den 
snabba teknikutvecklingen medför ökade behov av modern och relevant utbildningsinfra-
struktur, t.ex. inom datavetenskap och informationsteknik. Omfattande investeringar i 
laboratorielokaler och laboratorieutrustning anpassade för undervisning är nödvändig, liksom 
en tillräckligt hög lärartäthet då laborationsintensiva utbildningar inte kan bedrivas i stora 
föreläsningssalar eller i digitala format. De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva en 
modern utbildning av hög kvalitet inom teknik, naturvetenskap, farmaci och medicin måste 
förbättras. Förbättrade ekonomiska förutsättningar kan även möjliggöra insatser för en ökad 
genomströmning vilket i sig bidrar till att möta den stora efterfrågan på civilingenjörer och 
högskoleingenjörer. Enligt SCB:s Trender och prognoser 2020 med långsiktiga bedömningar av 
tillgång och efterfrågan på utbildad arbetskraft, beräknas efterfrågan på högskoleingenjörer 
respektive civilingenjörer att öka med drygt 25 respektive närmare 40 procent fram till 2035.  

De ekonomiska förutsättningarna behöver även anpassas för att kunna bedriva en modern 
utbildning med hög kvalitet som möter samhällets behov av livslångt lärande, som dessutom 
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kan öka ytterligare med anledning av omställningsstudiestödet. KTH vill framhålla att det nya 
omställningsstudiestödet är en viktig reform som bidrar till utvecklingen av livslångt lärande. 
Samtidigt kan omställningsstödet innebära nya utmaningar genom en förändrad efterfrågan och 
förändrat utbud av utbildning. Utveckling av livslångt lärande innebär även att arbetet med vali-
dering kan behöva förstärkas och pedagogiken anpassas till en delvis ny studentpopulation. För 
att möta den ökade efterfrågan av livslångt lärande behövs omfattande utvecklingsinsatser. 
KTH:s målsättning är att livslångt lärande ska utgöra en integrerad del av KTH:s utbildning och 
omfatta omkring 20 procent av den totala utbildningsvolymen 2023. Denna målsättning står 
delvis i konflikt med den efterfrågan på högskoleingenjörer och civilingenjörer som beskrivs 
ovan. KTH står beredda att möta det samlade behovet med stöd av förstärkta anslag. 

 KTH föreslår att det genomförs en nationell, permanent kvalitetssatsning på 
800 miljoner kronor med inriktning mot teknik, naturvetenskap, farmaci och medicin 
och som även kan bidra till att öka volymen av utbildning inom livslångt lärande. 

1.2 Regional utveckling 

1.2.1 Kostnader och möjligheter med campus på flera områden 

För att bidra till samhällsutvecklingen i Stockholmsregionen har KTH valt att förlägga sin verk-
samhet vid fem campus spridda över fyra kommuner. KTH:s campus ligger på Valhallavägen, 
Kista, Flemingsberg, Södertälje och Solna. I nära anslutning till KTH huvudcampus finns verk-
samheten i AlbaNova/Albano. Att vara lokaliserad vid fem campus över hela Storstockholm är 
dock kostsamt.  

Science for Life Laboratory, SciLifeLab, som bedriver en stor del av sin verksamhet i Solna, är en 
viktig forskningsnod för hela Sveriges utveckling, inte minst inom pandemirelaterad forskning 
och den verksamhet som bedrivs under covid-19-pandemin. 

Enligt 1 kap. 5 § i högskolelagen (1992:1434) ska högskolorna främja ett livslångt lärande samt 
aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Genom att vara lokaliserad vid fem cam-
pus bidrar KTH till såväl den regionala utvecklingen som samhällsutvecklingen i stort. KTH 
skapar därmed möjligheter för Sverige att implementera en politik som bygger på breddad rek-
rytering och som förbättrar möjligheterna till livslångt lärande. KTH ser goda förutsättningar att 
genom sin breda lokalisering i Stockholmsregionen kunna välkomna fler och mer diversifierade 
grupper studerande till KTH i takt med att det nya omställningsstudiestödet implementeras.  

Lokaliseringen innebär också goda möjligheter till företagssamverkan med för Sverige viktiga 
företag. KTH har ett nära samarbete med såväl företag som Scania och Astra Zeneca som Söder-
tälje kommun. KTH har sedan 2016 haft riktade medel om 10 miljoner kronor för verksamhet i 
Södertälje utifrån den dialog som fördes mellan dåvarande regering och KTH under 2014 om 
satsning på Södertälje. För att kunna bibehålla och även fortsatt utveckla KTH:s strategiskt 
viktiga engagemang i Södertälje behövs utökade resurser. 

 KTH föreslår att KTH:s basanslag ökar med 40 miljoner kronor för att främja 
forskning och utbildning på KTH campus i Södertälje. 

 KTH vill påtala betydelsen av det samhällsansvar som KTH tar genom att vara lokali-
serad vid fem campus över hela Storstockholm, bl.a. vad gäller möjligheter att främja 
livslångt lärande och breddad rekrytering. Detta bör beaktas vid förstärkning av 
finansiering liksom vid eventuella uppdrag kopplade till den regionala utvecklingen, där 
KTH både kan medverka i, och leda, utvecklingsarbete. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434
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1.2.2 Lokalkostnader i Stockholmsregionen  

Att vara verksam i Stockholmsregionen medför ett högt kostnadsläge för lokaler. KTH vill på 
nytt uppmärksamma regeringen på att hyreskostnaden per kvadratmeter varierar stort mellan 
lärosätena i Sverige vilket medför ojämlika förutsättningar då intäkterna inte är anpassade efter 
detta. När nuvarande resurssystem infördes ingick lokalkostnaderna vid beräkning av ersätt-
ningsbeloppen. KTH, precis som övriga lärosäten i Stockholmsregionen, behöver kompenseras 
för de höga lokalkostnaderna eftersom de urholkar anslagen och på sikt riskerar att påverka 
kvaliteten i utbildning och forskning. Sett till att en av KTH:s konkurrensfördelar är de 
laborativa lokalerna är det höga kostnadsläget en stor utmaning. 

Det är även en utmaning att Akademiska Hus idag tillämpar marknadshyresprincipen, vilket 
fungerar till nackdel för lärosäten i storstäderna, då Akademiska Hus inte kan anses verka på en 
normalt konkurrensutsatt marknad. Om hyresnivån vore densamma, oavsett om ett lärosäte är 
beläget i en storstad eller på en mindre ort, skulle lärosätena få mer jämlika förutsättningar att 
genomföra sitt uppdrag. Ett samhällsuppdrag till Akademiska Hus skulle innebära att en ökning 
i regeringens tilldelning av medel till utbildning och forskning i praktiken också går till dessa 
mål fullt ut. I dag kan Akademiska Hus vinster användas till helt andra ändamål än kärnverk-
samheten på landets lärosäten. 

 KTH föreslår att hänsyn tas i den nationella resursfördelningen till de högre lokalkost-
naderna i Stockholmsregionen, för att skapa likvärdiga förutsättningar mellan lärosätena 
i Sverige. 

 KTH föreslår att Akademiska Hus får ett beslutat samhällsuppdrag och övergår till en 
princip för hyressättning som är långsiktigt hållbar och transparent för lärosätena. 

1.3 Förutsättningar för att Sveriges universitet och högskolor ska kunna upprätthålla 

forskning av hög kvalitet 

1.3.1 Andelen basanslag i förhållande till externfinansiering 

Vid KTH står i dag basanslaget för ca 40 procent av KTH:s forskning, medan externa bidrag och 
avgiftsintäkter står för ca 60 procent. Under 2021 uppgick intäkter av bidrag till KTH enbart 
från Wallenbergstiftelserna till 254 miljoner kronor. 

KTH ser mycket positivt på den externa finansiering som bl.a. tillkommer genom Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse. Samtidigt kan KTH observera att sådana mycket omfattande satsningar 
från privata finansiärer skapar en obalans i finansiering mellan privat och statlig sektor. 
Ökningen av basanslaget inklusive ökning av riktade medel till SciLifeLab som genomfördes 
under 2021 är därför mycket välkommet men täcker inte de behov som finns. 

En annan faktor som har stor påverkan på lärosätets ekonomiska behov är investeringar i forsk-
ningsinfrastruktur. KTH analyserar kontinuerligt behovet av strategisk forskningsinfrastruktur 
och arbetar för att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. Lärosätenas 
finansiella ansvar för forskningsinfrastruktur har betonats i de två senaste forsknings- och 
innovationspropositionerna och utgjort en av grunderna för ökade basanslag. I utredningen 
Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur (SOU 2021:65) föreslås dessutom att 
lärosätena får ett utökat ansvar för den långsiktiga finansieringen av forskningsinfrastruktur. 
KTH ser sammantaget positivt på ett utökat ansvar för forskningsinfrastruktur men det måste 
följas av ytterligare ökade basanslag. 

 KTH föreslår att basanslagen ökar ytterligare och att grundfinansieringen av 
SciLifeLab förstärks för att skapa bättre balans mellan basanslag och extern finansiering 
samt för att säkerställa de grundläggande behoven av forskningsinfrastruktur. 
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1.3.2 Finansiering av indirekta kostnader och krav på samfinansiering 

Privata forskningsfinansiärer men även vissa statliga forskningsfinansiärer ställer krav på hur 
stor andel av de indirekta kostnaderna ett bidrag kan finansiera. De indirekta kostnaderna 
omfattar bl.a. lokaler, it-system för hantering av forskningsdata, bibliotek och verksamhetsstöd. 
Dessa funktioner är nödvändiga för att KTH ska kunna bedriva forskning och uppfylla sin roll 
som statlig myndighet. Forskningsfinansiärernas krav på hur stor andel, och vilka, indirekta 
kostnader som de kan finansiera är en stor utmaning, inte bara för KTH utan för hela 
universitets- och högskolesektorn. Utmaningen försvåras när finansiärer dessutom ställer krav 
på att lärosätet ska samfinansiera forskningsprojekt. 

Det är positivt att kravet på att ”bidrag för forskningsprojekt vid universitet och högskolor ska 
omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats 
för projektet i dess helhet” nu även införts i Formas regleringsbrev.  

 KTH vill framföra att ovan krav, enligt riksdagens beslut i prop. 2008/09:50 Ett lyft 
för forskning och innovation, omfattar alla statliga myndigheter som bidrar till forsk-
ningsprojekt vid universitet och högskolor. Kravet bör därför införas även i Energi-
myndighetens och Vinnovas regleringsbrev samt i regleringsbreven för alla de myndig-
heter som finansierar forskningsprojekt vid universitet och högskolor. 

 KTH vill även framföra att kraven på samfinansiering från vissa statliga forsknings-
finansiärer bör minska. Frågan bör belysas i översynen av den statliga forskningsfinan-
sieringen som aviserades i den senaste forsknings- och innovationspropositionen.  

1.4 Digitaliseringen har gått framåt men innebär ökade kostnader under flera år 

framöver 

Under de senaste två åren har det tagits stora steg i riktning mot en mer digitaliserad 
utbildnings- och forskningsverksamhet vid Sveriges samtliga lärosäten. Digitaliseringsutveck-
lingen har samtidigt skapat stora utmaningar i hela högskolesektorn. KTH arbetar intensivt med 
att upprätthålla likvärdig eller förbättrad kvalitet i utbildning och forskning utifrån de arbetssätt 
som utvecklats i pandemins spår. För lärosäten finns dock inget särskilt förvaltningsanslag. 
Medel till all form av utveckling eller administrativa merkostnader behöver tas från de ordinarie 
anslagen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive till forskning och utbildning 
på forskarnivå. Detta, tillsammans med urholkningen av de statliga prislapparna, försvårar 
KTH:s möjligheter att ligga i framkant av den digitala utvecklingen på det sätt som krävs och 
förväntas av ett tekniskt lärosäte i världsklass. 

Ett annat hinder för digitalisering är förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid 
universitet och högskolor. Förordningens förlegade reglering hindrar utbyte av information 
mellan myndigheter och omgivande samhälle på ett rättssäkert sätt, vilket kan få långtgående 
konsekvenser för individen. Ett stort behov finns av en modern studieregisterförordning som 
medger informationsutbyte med det omgivande samhället. 

KTH kan med sin kompetens på området ligga i framkant vad gäller digitalisering av utbildning, 
forskning, samverkan och verksamhetsstöd. Exempelvis kan utbildningen med hjälp av digitali-
sering göras mer nyskapande och tillgänglig. Digitaliseringen innebär även större möjligheter 
till breddat deltagande för olika studentgrupper och kan därmed bidra till större mångfald. För 
KTH är det av stor vikt att ta fasta på det som har fungerat väl under de perioder där distans-
undervisning har varit nödvändigt av smittskyddsskäl och utveckla detta vidare utifrån pedago-
giska mervärden och vad som gynnar studenters lärande. Forskningen och den forskningsstöd-
jande verksamheten bör kunna erbjuda stöd och tekniska lösningar för att hantera åtkomst och 
delning av data som skapas inom forskningen, liksom för att hantera den information som finns 
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om forskningen och säkerställa att den är sökbar, tillgänglig och synlig för både externa och 
interna intressenter.  

Inom KTH krävs stora investeringar i form av exempelvis kompetensutveckling och utveckling 
av systemstöd. Det finns ett stort fortsatt behov av att utveckla moderna och pedagogiska 
metoder, it-lösningar för digital utbildning, samt anpassning av den fysiska utformningen av 
lokaler för att kunna erbjuda hybrida mötes- och utbildningsmiljöer av god kvalitet. För en 
sådan ambitionshöjning krävs omfattande investeringar som motiverar en ökning av anslagen. 

 KTH föreslår att en särskild satsning på fortsatt digitalisering av högskolesektorn 
genomförs, för att täcka de merkostnader som den snabba digitaliseringsutvecklingen 
medför. Vid KTH har behovet uppskattats till omkring 30 miljoner kronor årligen under 
den närmaste femårsperioden, utöver de medel som redan läggs på digitalisering. 

1.5 Forskningsinfrastruktur 

Aktuell och ändamålsenlig forskningsinfrastruktur är av grundläggande betydelse för fram-
stående forskning. KTH analyserar kontinuerligt behovet av strategisk forskningsinfrastruktur 
och arbetar för att investeringarna används så effektivt och brett som möjligt. 

1.5.1 Science for Life Laboratory 

KTH är huvudman för den nationella forskningsinfrastrukturen Science for Life Laboratory, 
SciLifeLab. SciLifeLab:s övergripande vision är att möjliggöra banbrytande, tvärvetenskaplig 
forskning som annars inte vore möjlig att genomföra i Sverige och främja att forskningen leder 
till samhällsnytta. Verksamheten drivs av de fyra grundande universiteten KTH, Karolinska 
institutet, Stockholms universitet och Uppsala universitet samt via noder på lärosäten i hela 
landet. SciLifeLab har som nationellt nav för forskningsinfrastruktur i uppdrag att utveckla och 
tillgängliggöra avancerad teknologi och expertis för forskare från universitet och högskolor samt 
andra forskningsutövare i Sverige. 

 KTH vill understryka vikten och behovet av en regelbunden dialog mellan 
Utbildningsdepartementet och de fyra grundande universiteten, givet SciLifeLab:s 
storlek och vikt för hela Sveriges befolkning, inte minst med anledning av covid-19. 

1.5.2 Human Protein Atlas 

Human Protein Atlas är ett forskningsprojekt som startade för 20 år sedan med målsättningen 
att karakterisera människans alla proteiner. Projektet koordineras av KTH och har utvecklats till 
en världsledande forskningsinfrastruktur bestående av en databas med ca 10 miljoner bilder 
från människans inre som alla har kartlagts av certifierade läkare. Dessa bilder utgör en atlas 
som innehåller drygt 15 miljoner webbsidor med data som täcker olika aspekter av mänskliga 
proteinkodande gener. Databasen har sitt säte på KTH. 

Varje år uppdateras databasen med en mängd data som samlas in av forskarna i projektet men 
också data från andra forskargrupper runt världen. Proteinatlasen är helt unik i sitt slag och har 
i dag ca 400 000 besökare per månad både från akademi och från företag. Den är därmed en av 
världens mest besökta biologiska databaser och varje år bidrar den till tiotusentals publikationer 
runt om i världen inom området human biologi och sjukdom. 

Organisationen ELIXIR (www.elixir-europe.org) har, baserat på proteinatlasens grundläggande 
betydelse inom livsvetenskaperna, utnämnt den till en europeisk kärnresurs. All information i 
atlasen är öppet tillgänglig för att möjliggöra för forskare både i den akademiska världen och 
inom industrin att bredda och fördjupa forskningen för att ytterligare öka förståelsen för 
människans biologi och sjukdomar. 
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Projektet har finansierats framförallt av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, men även av 
Erling Perssons stiftelse, Vinnova och olika EU-program. I dag är ca 50 personer helt 
finansierade genom KAW för att upprätthålla databasen. Nyligen har finansieringen från KAW 
förlängts till slutet av 2024. För att kunna upprätthålla denna forskningsinfrastruktur krävs en 
mer långsiktig finansiering. 

 KTH föreslår att regeringen genomför en riktad satsning på Human Protein Atlas på 
30 miljoner kronor årligen för att möjliggöra att proteinatlasen kan fortsätta efter 2024. 

1.6 Internationalisering: Europeiska kommissionens initiativ för europeiska 

universitetsnätverk 

Europauniversitetsinitiativet, EUI, är en hävstång för samarbeten mellan europeiska lärosäten 
och syftar till att stärka kvaliteten i den högre utbildningen i Europa. Målsättningen är att skapa 
samverkan mellan policyområden och program på europeisk nivå liksom att stimulera samord-
ning av europeiska system för högre utbildning och forskning. Det öppnar stora möjligheter till 
fördjupat internationellt samarbete inom forskning, utbildning och samverkan. Det skapar 
också större möjligheter för studenter och anställda att kunna röra sig mellan lärosäten i EU, 
och för alumner att etablera sig på den europeiska arbetsmarknaden. 

I sammanhanget aktualiseras en mängd olika frågor där behov finns av en kontinuerlig dialog 
mellan Utbildningsdepartementet och Sveriges lärosäten. Det finns en komplexitet kring 
Europauniversitetsinitiativet och dess påverkan på hela sektorn vilken ger en tydlig indikation 
om att frågorna inte går att lösa som enskilda delar, eller av enskilda parter, utan snarare kräver 
en kontinuerlig och strukturerad dialog. 

På EU-nivå läggs stor vikt vid dialog med intressenter om Europauniversitetsinitiativet, den nya 
europeiska strategin för universitet samt utvecklingen av en rad instrument och program för 
stöd till europeiska lärosäten. De elva svenska lärosäten, varav KTH är ett, som i dag ingår i 
europauniversitetsallianser bidrar på olika sätt till denna dialog. 

Bland lärosäten i Europa pågår ett perspektivskifte från den nationella nivån till den europeiska. 
I Sverige skapar det ännu större behov av att sätta nationell styrning, reglering och finansiering 
av svenska lärosätens verksamhet i ett europeiskt sammanhang. 

 KTH vill betona vikten av att Utbildningsdepartementet för en kontinuerlig dialog 
med lärosätena kring den fortsatta utvecklingen av Europauniversiteten och de behov 
som finns. 

 Förväntningar från medverkande lärosäten på nationell medfinansiering är hög. Det 
kommer att behövas utökad finansiering för att fortsatt driva dessa nätverk när EU-
finansieringen dras ned. Det är viktigt att svenska lärosäten fortsatt har en stark ställ-
ning i dessa nätverk. En förutsättning för att åstadkomma detta är att kunna agera 
proaktivt. I det är finansieringen väsentlig. 

1.7 Hantering av forskningsdata och öppet tillgängligt publiceringssystem 

Övergången till öppen vetenskap är en central fråga för landets lärosäten och målen är ambi-
tiösa från politiskt håll, både från EU och från den svenska regeringen. Lärosätena har främst 
arbetat med öppen tillgång till artiklar och tillgängliggörande av forskningsdata. När det gäller 
öppen tillgång till monografier behöver arbetet intensifieras. Regeringen har nyligen även gett 
uppdrag till Kungliga Biblioteket att följa upp lärosätenas arbete med öppna lärresurser och 
medborgarforskning. 
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Omställningen till öppen tillgång till publikationer har kommit långt i Sverige. Sverige är ett av 
de ledande länderna när det gäller att teckna så kallade transformativa avtal. Dessa leder till en 
snabb övergång men är samtidigt kostnadsdrivande. Finansieringen av de transformativa 
avtalen har förändrats i takt med att finansiering sker alltmer via publicering i stället för 
läsning. Även centrala och lokala avtal med renodlade förlag med öppen tillgång finansieras helt 
utifrån antalet publiceringar. Detta vältrar redan på några års sikt över kostnaderna på de forsk-
ningsintensiva universiteten. Kostnadsökningen för dessa har varit markant och kommer att 
öka ytterligare, medan de lärosäten som har färre publiceringar får sjunkande kostnader. Situa-
tionen är nu prekär och vissa överväger att framgent inte ansluta till Bibsamkonsortiets gemen-
samma avtal på grund av den drastiska kostnadsökningen. Detta leder till en överhängande risk 
att övergången till öppen tillgång stannar upp eller minskar. Regeringen behöver vidta åtgärder 
för att undvika att så sker genom att se över anslagsfördelningen utifrån denna parameter. 

Övergången till öppen tillgång för monografier har gått betydligt långsammare. Affärsmodel-
lerna för monografier bygger på enstaka köp och inte prenumerationer. Därmed går det inte att 
flytta kostnaden från läsning till publicering. Att nå öppen tillgång via de kommersiella förlagen 
kommer att bli mycket kostsamt. 

Infrastruktur för att stödja och möjliggöra korrekt hantering, lagring, tillgängliggörande och 
bevarande av forskningsdata kräver stora investeringar. Bland annat behöver universitetet fort-
sätta utveckla ett it-tekniskt stöd för säker hantering av forskningsdata under hela forsknings-
processen. Utöver det tekniska stödet kommer det att behövas utbildad personal, inklusive så 
kallade datastewards för att stödja forskarna att kurera data och tillgängliggöra den. Att ha 
professionellt stöd blir allt viktigare för att Sverige ska kunna vara med och bidra till den euro-
peiska e-infrastrukturen European Open Science Cloud (EOSC). 

KTH förespråkar en utveckling i riktning mot ökad nationell samordning av ansvar för och 
tillhandahållande av e-infrastrukturer för forskning. 

1.8 Säkerställ ett oberoende studentinflytande 

Ett väl fungerande studentinflytande är viktigt för att uppnå en hög kvalitet i KTH:s verksamhet. 
En stor del av studentinflytandet utförs av Tekniska Högskolans Studentkår och ett gott samar-
bete mellan studentkåren och KTH är en förutsättning för arbetet med studenternas deltagande 
i kvalitetsutveckling vid KTH. Även om det statliga stödet för studentinflytande har höjts 
(tillfälligt) för perioden 2021–2023 är beloppet långt ifrån tillräckligt för de behov som finns. 
För att främja studentinflytande lämnar KTH ett större bidrag till studentkåren. Studentkåren 
hamnar på detta vis i beroendeställning till lärosätet. 

Det är nödvändigt att regeringens stöd för studentinflytande ökar markant, till likvärdiga nivåer 
som före kårobligatoriet avskaffades. I utredningen som föregick kårobligatoriets avskaffande 
(SOU 2008:11) föreslogs en ersättning till studentkårerna motsvarande 310 kronor per helårs-
student, vilket 2006 summerade till 95 miljoner kronor. Utöver detta föreslogs en särskild 
ersättning för finansiering av studiesocial verksamhet med anknytning till studiesituationen 
med 30 miljoner kronor. 

 KTH föreslår att det nationella stödet för studentinflytande ökar från dagens 
55 miljoner kronor till 110 miljoner kronor. Ökningen ska vara permanent. 

1.9 Fördelning av medel till innovationskontor 

Fördelning av medel inom innovationskontoren måste ta hänsyn till hur stor andel forskning 
inom naturvetenskap, teknik och medicin som lärosätet har. Idéer inom dessa områden är ofta 
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mer komplexa och kräver mer tid och andra typer av resurser och kompetens än annan 
innovationsutveckling. 

1.10 En långsiktig reglering för andrahandsuthyrning 

KTH ser fram emot att lämna synpunkter på resultatet av den översyn som enligt beslut 
U2021/04703 pågår avseende möjlighet för de statliga universiteten och högskolorna att hyra ut 
bostäder i andra hand till vissa grupper av studenter och forskare. KTH eftersträvar en långsik-
tig reglering av detta område. 

2 Redovisning av hur föreskrifter görs tillgängliga 

KTH tillgängliggör regeldokument på KTH:s webbplats. I huvudsak rör det sig om föreskrifter 
och interna regler som KTH benämner som policyer, riktlinjer, anvisningar, handläggningsord-
ningar och rutiner (sökväg: KTH Intranät\Organisation och styrning\KTH:s styrdokument). 
Kursplaner (även för utbildning på forskarnivå) och utbildningsplaner tillgängliggörs i KTH:s 
kurs- och programkatalog (sökväg: KTH\Student på KTH\Kurs- och programkatalogen) och all-
männa studieplaner för ämne på forskarnivå tillgängliggörs på en särskild webbsida för KTH:s 
doktorsprogram (KTH\Study\Doctoral studies (PhD)\Being a doctoral student). KTH har inte 
beslutat om allmänna råd. 

Direktlänkar: 

 Styrdokument: https://intra.kth.se/styrning/styrdokument  

 Kursplaner och utbildningsplaner: https://www.kth.se/student/  

 Allmänna studieplaner doktorsprogram: https://www.kth.se/en/studies/phd/student  

3 Redovisning av medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt 
bemyndigande  

KTH deltar för närvarande i fem stora forskningssamarbeten inom så kallade Knowledge and 
Innovation Communities (KIC) inom European Institute of Innovation and Technology (EIT). 
Därutöver deltar KTH i European Research Infrastructure for Imaging Technologies in 
Biological and Biomedical Sciences (Euro-Bioimaging-ERIC) och den ideella föreningen 
EBRAINS. KTH betalar medlemsavgifter enligt nedan till dessa. 

Prognosen för de kommande tre åren (2023–2025) är att medlemsavgifterna kommer vara 
liknande de som är för 2022. Nämnas bör att EIT InnoEnergy inte tar ut någon medlemsavgift 
från och med 2022. 

Bemyndiganden Bemyndiganden 
till och med 

Enligt RB 2022, 
högst (tkr) 

Betalt 2021, 
SEK (tkr) 

Medlemsavgift 
2022 i euro  

EIT Raw Materials 2022 1 200 951 80 000 

EIT Health 2022 900 758 75 000 

EIT Digital 2022 400 253 27 500 

EIT InnoEnergy 2022 700 506 0 

EIT Urban Mobility 2023 540 354 50 000 

Euro-Bioimaging-ERIC 2023 1 000 794 82 174 

EBRAINS 2023 1 600 1 021 100 000 

4 Bedömning av ekonomisk utveckling 

KTH har en fortsatt stabil ekonomi. Däremot krävs ytterligare finansiering för att klara framtida 
satsningar och de utmaningar KTH och samhället står inför samt för en fortsatt god kvalitet 

https://intra.kth.se/styrning/styrdokument
https://www.kth.se/student/
https://www.kth.se/en/studies/phd/student
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inom verksamheten. Både intäkter och kostnader har ökat 2021 jämfört med 2020. För 2021 
ligger intäkterna 85 miljoner kronor högre än den prognos som lämnades i budgetunderlaget för 
2022–2024, medan kostnaderna understiger motsvarande prognos med 122 miljoner kronor. 
Det ekonomiska resultatet för 2021 är därmed plus 171 miljoner kronor, jämfört med 2020 års 
resultat på plus 11 miljoner kronor. Totalt för KTH var prognosen i budgetunderlaget för 2021 
minus 37 miljoner kronor. 

Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av 2021 till 968 miljoner kronor. Föregående år 
uppgick det till 796 miljoner kronor. KTH har tidigare fattat beslut om strategiska satsningar 
finansierade med myndighetskapital. Under 2021 har dessa satsningar påverkat resultatet med 
minus 52 miljoner kronor. Medel har använts till bl.a. meriteringsanställningar som biträdande 
lektorer samt till infrastruktursatsningar. 

För åren 2022–2025 prognosticerar KTH ett negativt verksamhetsutfall vilket är i linje med 
beslutade satsningar. 

5 Redovisning av verksamhetens intäkter och kostnader för de tre närmast 
följande åren 

Anslagsmedel anges enligt angivna belopp i budgetpropositionen, exklusive de belopp som 
beräknas transfereras för t.ex. SciLifeLab:s verksamhet vid andra lärosäten. 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar beräknas ligga på en stabil nivå framöver. Det gäller 
framför allt studieavgifter och uthyrning av bostäder som nu ligger på mer normala nivåer efter 
återhämtningen från pandemin. En ökning av intäkterna för lokaluthyrning till Stockholms 
universitet inom AlbaNova- och Albanoområdet skedde redan 2021 om ca 10 miljoner kronor. 

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. 

Kostnaderna för perioden beräknas öka genom generell kostnadsökning i samhället. I prog-
nosen för 2023–2025 har inga antaganden gjorts om förändring av antalet årsarbetskrafter, 
men kommande lönerevisioner kommer att påverka personalkostnadsutvecklingen. 

För att frigöra mer resurser till kärnverksamheten kommer KTH:s arbete med fokus på ökad 
samordning och utveckling av processer för att effektivisera verksamhetsstödet att fortsätta 
under 2022. 

Kommande beräknade indexhöjningar av hyreskostnader motsvarar ca 20 miljoner kronor i 
ökade kostnader per år för de kommande åren. Därutöver beräknas 7 miljoner kronor i 
tillkommande hyreskostnader från och med 2024 avseende renovering av kemikvarteren. 

Därutöver finns behov och planer för ett antal större och mindre investeringar i KTH:s lokaler 
som kan påverka prognoserna framöver. Exempel på projekt som planeras är utveckling av 
utbildningslokaler, förbättrad tillgänglighet, serverrum och modernisering av skalskyddet på 
flera byggnader. På KTH campus projekteras exempelvis för tillkommande lokalyta för EECS-
skolan för vilket det kan uppstå både ett nytt hyresavtal samt investeringar. Projektet beräknas 
få helårseffekt 2023. 

För närvarande pågår ett arbete med att ta fram en lokalförsörjningsplan för SciLifeLab. I 
prognosen för 2023–2025 har inte höjd tagits för eventuellt ökat lokalbehov inom SciLifeLab, 



BESLUT Datum för beslut: Diarienummer: 

 2022-02-17 V-2021-0776 

 

 

  

 

 10 (16) 
 

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 och 
genom minskad påverkan av pandemin. Avskrivningskostnaderna bedöms öka då avskriv-
ningarna för den anskaffade superdatorn till fullo slår igenom under 2022. Även planerade 
projekt inom KTH:s lokaler och satsningar på digitalisering kommer påverka kommande år. 

För de kommande åren prognosticerar KTH ett negativt verksamhetsutfall vilket är i linje med 
beslutade satsningar. 

I de bifogade tabellerna redogör KTH för utfall och prognos avseende intäkter, kostnader, 
lokalförsörjning, avgifter och investeringar de kommande åren. En närmare presentation av 
KTH:s ekonomi finns i lärosätets årsredovisning. 

6 Tabellbilagor A 

Tabeller enligt direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor för 
budgetåren 2023–2025. 

Tabell 1 Total budget2      

Total budget (tkr) 
2021 

Utfall 

2022 

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

Verksamhetens intäkter      

Anslag1 2 801 712 2 813 552 2 760 901 2 759 771 2 759 771 

Avgifter 678 842 710 000 715 000 720 000 720 000 

Bidrag 1 923 698 1 950 000 2 015 000 2 035 000 2 035 000 

Finansiella intäkter 4 075 3 000 3 000 3 000 3 000 

Summa intäkter 5 408 328 5 476 552 5 493 901 5 517 771 5 517 771 

Verksamhetens kostnader      

Personal 3 325 956 3 480 000 3 530 000 3 530 000 3 530 000 

Lokaler 972 857 1 000 000 1 010 000 1 020 000 1 020 000 

Drift/Övrigt 724 670 770 000 790 000 800 000 800 000 

Avskrivningar 211 212 245 000 260 000 260 000 260 000 

Finansiella kostnader 2 963 2 000 2 000 2 000 2 000 

Summa kostnader 5 237 658 5 497 000 5 592 000 5 612 000 5 612 000 

Verksamhetsutfall 170 670 -20 448 -98 099 -94 229 -94 229 

Transfereringar 749 833 690 000 700 000 700 000 700 000 

Årets kapitalförändring/ 

årets resultat 
170 670 -20 448 -98 099 -94 229 -94 229 

Utgående myndighetskapital 

(inkl. årets kapitalförändring) 
967 993 947 545 849 446 755 217 660 988 

Utgående oförbrukade bidrag 1 468 862 1 400 000 1 350 000 1 300 000 1 250 000 
1 Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 
2 Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive bidrag ska alltid kommenteras. 

Anslagsintäkterna redovisas här med avdrag för transfereringar, se vidare tabell 2 & 3. 
Prognosticerad kostnad för lönerevision ingår i personalkostnader 2022. 
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Tabell 2 Utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå 

     

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr) 

2021  

Utfall 

2022  

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

Verksamhetens intäkter      

Takbelopp1 1 395 494 1 359 892 1 307 241 1 306 111 1 306 111 

Beräknad avräkning2 (A) 1 395 494 1 359 892 1 307 241 1 306 111 1 306 111 

Särskilda åtaganden (B)           

Anslag (A+B) 1 395 494 1 359 892 1 307 241 1 306 111 1 306 111 

 – avgår att transferera -130 -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 

Avgifter 268 088 285 000 290 000 290 000 290 000 

Bidrag 77 137 80 000 85 000 85 000 85 000 

Finansiella intäkter 158 2 000 2 000 2 000 2 000 

Summa intäkter3 1 740 746 1 724 892 1 682 241 1 681 111 1 681 111 

Verksamhetens kostnader           

Personal 970 214 1 030 000 1 030 000 1 030 000 1 030 000 

Lokaler 367 212 377 000 384 000 391 000 391 000 

Drift/Övrigt 270 807 280 000 295 000 300 000 300 000 

Avskrivningar 64 996 70 000 75 000 75 000 75 000 

Finansiella kostnader 158 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa kostnader 1 673 389 1 758 000 1 785 000 1 797 000 1 797 000 

Årets kapitalförändring/ 

Årets resultat 
67 358 -33 108 -102 759 -115 889 -115 889 

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/22:1) i 2022 års prisnivå. 
2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bl.a. med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare 
uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.  
3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter. 

Prognosticerad kostnad för lönerevision ingår i personalkostnader 2022. 
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Tabell 3 Forskning och 
utbildning på forskarnivå 

     

Forskning och utbildning  

på forskarnivå (tkr) 

2021  

Utfall 

2022  

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

Verksamhetens intäkter           

Anslag1  1 834 017 1 843 660 1 843 660 1 843 660 1 843 660 

 – avgår att transferera -427 668 -388 000 -388 000 -388 000 -388 000 

Avgifter 410 754 425 000 425 000 430 000 430 000 

Bidrag 1 846 561 1 870 000 1 930 000 1 950 000 1 950 000 

Finansiella intäkter 3 918 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa intäkter 3 667 582 3 751 660 3 811 660 3 836 660 3 836 660 

Verksamhetens kostnader           

Personal 2 355 742 2 450 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Lokaler 605 644 623 000 626 000 629 000 629 000 

Drift/Övrigt 453 863 490 000 495 000 500 000 500 000 

Avskrivningar 146 216 175 000 185 000 185 000 185 000 

Finansiella kostnader 2 804 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa kostnader 3 564 269 3 739 000 3 807 000 3 815 000 3 815 000 

Årets kapitalförändring/ 

Årets resultat 
103 312 12 660 4 660 21 660 21 660 

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022. 

Prognosticerad kostnad för lönerevision ingår i personalkostnader 2022.  
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Tabell 4 Investeringar i 
anläggningstillgångar och 
räntekontokredit 

      

Investeringar i anläggnings-
tillgångar1 (tkr) 

2021  

Utfall 

2022  

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

2026 

Ber. 

IB lån i Riksgäldskontoret 649 349 610 034 600 034 595 034 610 034 620 034 

Beräknad nyupplåning 136 481 180 000 190 000 210 000 210 000 210 000 

varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 

0 0 0 0 0 0 

Beräknad amortering -175 796 -190 000 -195 000 -195 000 -200 000 -200 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 610 034 600 034 595 034 610 034 620 034 630 034 

Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året  

610 034 600 034 595 034 610 034 620 034 630 034 

Föreslagen låneram  665 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 

Beräknad ränteutgift 0 0 0 -2 000 -4 000 -4 000 

Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) 

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,25 % 0,50 % 0,50 % 

Summa räntor och 
amorteringar 

-175 796 -190 000 -195 000 -197 000 -204 000 -204 000 

Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året  

0 0 0 0 0 0 

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0 0 

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

Redovisning av lokaler (mnkr) 
2021  

Utfall 

2022  

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

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

          

– föregående års utgång 301 515 292 433 292 673 292 673 292 673 

– ökning under året   2 050       

– minskning under året -9 082 -1 810       

– vid årets utgång (A) 292 433 292 673 292 673 292 673 292 673 

Förbättringsutgift på annans fastighet1 300 310 315 315 315 

– nyinvesteringar 18 50 60 70 70 

– avskrivningar 52 61 65 70 70 

Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) (B)2 

779 785 790 790 790 

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)3 2 663 2 682 2 699 2 699 2 699 

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskar-bostäder)4 (C)  

818 825 835 840 840 

Genomsnittlig lokalkostnad  

(kr/kvm LOA)5 
2 797 2 819 2 853 2 870 2 870 

Lärosätets totala kostnader (D) 5 238 5 497 5 592 5 612 5 612 

Totala externa hyresintäkter 204 210 210  210  210  

Justerade totala kostnader (D2) 5 034 5 497 5 592 5 612 5 612 

Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader6 

15,6 % 15,0 % 14,9 % 15,0 % 15,0 % 

Lokalkostnadens andel av justerade totala 
kostnader7 

16,2 % 15,0 % 14,9 % 15,0 % 15,0 % 

1 En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika 
särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar. 
2 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella återställnings-
kostnader vid avflyttning. 
3 Beräknas som B/A. 
4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och 
högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna. 
5 Beräknas som C/A. 
6 Beräknas som C/D. 
7 Beräknas som C/D2. 

I samtliga uppgifter ovan ingår AlbaNova/Albano och SciLifeLab lokalerna fullt ut då KTH står 
för avtalen. Det bör dock nämnas att KTH disponerar drygt 50 procent i AlbaNova/Albano för 
sin verksamhet, resterande del nyttjas av Stockholms universitet och externa hyresgäster. 
Avseende SciLifeLab disponerar KTH ungefär en tredjedel och resten nyttjas av Karolinska 
institutet och Stockholms universitet. 

Totala externa hyresintäkter redovisas inklusive student- och gästforskarbostäder (92 mnkr). 
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Tabell 6 Avgifter3     

Uppdragsverksamhet 
(tkr) 

Intäkter Kostnader Resultat  

2021 291 458 293 147 -1 689  

varav tjänsteexport 151 867 159 122 -7 255  

2022 300 000 300 000 0  

varav tjänsteexport 160 000 160 000 0  

2023 310 000 310 000 0  

varav tjänsteexport 170 000 170 000 0  

Offentligrättslig 
verksamhet (tkr) 

Intäkter till 
inkomsttitel1 

Intäkter som får 
disponeras 

Kostnader Resultat 

2021         

2022         

2023         

1 Intäkter som inte får disponeras. 
3 Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) ska inte redovisas. 

 

KTH har ingen offentligrättslig verksamhet att redovisa.  
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7 Tabellbilagor B 

Tabeller enligt ESV:s föreskrifter till 9 kap. 4 § förordningen om årsredovisning och budget-
underlag. Belopp anges i tusentals kronor. KTH har inte något att redovisa för särskild 
information om verksamhetsinvesteringar och därav finns den tabellen inte med i budget-
underlaget. 

Verksamhetsinvesteringar 
2021 

Utfall 

2022 

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

Datasystem, rättigheter m.m.      

Maskiner, inventarier och installationer 
m.m. 

214 844 220 000 220 000 220 000 220 000 

Byggnader, mark och annan fast 
egendom 

     

Övriga verksamhetsinvesteringar 18 460 50 000 60 000 70 000 70 000 

Summa verksamhetsinvesteringar 233 304 270 000 280 000 290 000 290 000 

Finansiering      

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 
kapitalförsörjningsförordningen) 

136 481 180 000 190 000 210 000 210 000 

Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjnings-
förordningen) 

96 823 90 000 90 000 80 000 80 000 

Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapital-
försörjningsförordningen) 

     

Utgiftsområde 16 anslag 2:17      

Utgiftsområde 16 anslag 2:18      

Summa finansiering 233 304 270 000 280 000 290 000 290 000 

 

Låneram och räntor för 
verksamhetsinvesteringar 

2021 

Utfall 

2022 

Prognos 

2023 

Ber. 

2024 

Ber. 

2025 

Ber. 

IB lån i Riksgäldskontoret  649 349 610 034 600 034 595 034 610 034 

Nyupplåning 136 481 180 000 190 000 210 000 210 000 

Amorteringar -175 796 -190 000 -195 000 -195 000 -200 000 

UB lån i Riksgäldskontoret 610 034 600 034 595 034 610 034 620 034 

Beslutad/föreslagen låneram 665 000 680 000 680 000 680 000 680 000 

Ränteutgifter 0 0 0 2 000 4 000 

Summa amorteringar och ränteutgifter 175 796 190 000 195 000 197 000 204 000 

Finansiering av räntor och 
avskrivningar 

     

Utgiftsområde 16 anslag 2:17 45 356 49 021 50 311 50 827 52 633 

Utgiftsområde 16 anslag 2:18 45 713 49 406 50 707 51 227 53 047 

Övrig finansiering  84 727 91 573 93 983 94 947 98 320 

Summa finansiering 175 796 190 000 195 000 197 000 204 000 

 


