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Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 10.2:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

5 472

6 135

6 420

-285

Utfall 2011
Prognos 2012

4 727

5 300

6 128

-828

Budget 2013

4 727

5 300

6 128

-828

Tabell 10.2:9 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2011
(varav tjänsteexport)

Prognos 2012
(varav tjänsteexport)

Budget 2013
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

188 976

187 200

-1 176

0

0

0

198 023

202 266

-4 243

0

0

0

201 278

205 287

-4 009

0

0

0

Regeringens överväganden
Stockholms universitet har för budgetåret 2011
redovisat helårsstudenter och helårsprestationer
motsvarande 87,8 miljoner kronor mindre än vad
som kan ersättas inom beslutat takbelopp.
Tillsammans med tidigare anslagssparande uppgick universitetets anslagssparande till 244,4
miljoner kronor vid utgången av budgetåret.
Värdet av årets anslagssparande överstiger vad
som är möjligt att spara till nästa år och 88,9
miljoner kronor har därmed dragits in. Efter
indrag uppgår universitetets anslagssparande
till 155,5 miljoner kronor.

Anslaget föreslås öka med 4 506 000 kronor
till följd av en omfördelning av platser inom
lärar- och förskollärarutbildningarna.
Anslaget föreslås minska med 2 427 000
kronor i enlighet med den bedömning som
gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny
lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att
minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarutbildningarna ska leda till minskade kostnader.
Anslaget föreslås minska med 13 578 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av vårdoch ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Anslaget föreslås minska med 46 785 000
kronor, vilket beräknas motsvara hälften av
ersättningen för inaktiva studenter.
Anslaget föreslås minska med 8 100 000
kronor till följd av att medel överförs till
Konstfack och Dans- och cirkushögskolan för
lärarutbildning inom ämnesområdena bild, slöjd
och dans.
Anslaget föreslås minska med 22 516 000
kronor, vilket beräknas motsvara det belopp som
frigörs under takbeloppet till följd av införandet
av studieavgifter för s.k. tredjelandsstudenter.
Anslaget beräknas öka 2014 med 4 596 000
kronor, 2015 med 3 957 000 kronor och 2016
med ytterligare 1 385 000 kronor till följd av en
omfördelning av platser inom lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2014 med 2 311 000
kronor och 2015 med 1 490 000 kronor i
enlighet med den bedömning som gjordes i
propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för lärar- och
förskollärarutbildningarna.
Anslaget beräknas minska 2014 med
13 852 000 kronor, 2015 med 14 095 000 kronor
och 2016 med 14 384 000 kronor för att
finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 544 810 000 kronor för budgetåret 2013.

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka 2013 med 89 471 000
kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i form
av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik
och teologi.
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