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HÖGSKOLAN I BORÅS BUDGETUNDERLAG

2005-02-28

Regeringen
Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Dnr 677-04-20

Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende perio-
den 2006-2008

I enlighet med regeringens beslut 2004-12-16 överlämnar styrelsen för Högsko-
lan i Borås härmed budgetunderlag avseende perioden 2006-2008. Budgetun-
derlaget baseras på de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositio-
nen för 2005 (Prop. 2004/05:01), samt utfall i högskolans årsredovisning för
2004. Uppgifterna redovisas i enlighet med vad som anges i utbildningsdeparte-
mentets PM 2004-11-29.

1 Inledning – en högskola i förändring

Högskolan i Borås utbildning och forskning har vuxit fram genom samspel med
externa aktörer och kopplat till arbetslivets behov. Inom områdena Textil och
Design samt Biblioteks- och Informationsvetenskap innehar Högskolan i Borås
redan en nationell/internationell ledande position. Genom kombinationen av de
nationellt/internationellt ledande områdena och övriga områden som genom sin
utbildning och forskning svarar mot viktiga samhällsbehov, har Högskolan i
Borås sammantaget skapat kunskaps- och kompetenskombinationer och en profil
som är unik för en medelstor högskola. 

Med utgångspunkt i denna bredd och unika profil är målsättningen för Högsko-
lan i Borås att under perioden 2006-2008 fortsätta utvecklas till Sveriges första
professionsuniversitet. Under 2005 kommer Högskolan i Borås att ansöka om
status som Sveriges första professionsuniversitet från år 2007. Den grund-
läggande idén är att utveckla och genomföra professionsinriktad utbildning och
forskning av hög kvalitet och relevans i partnerskap med näringsliv och offentlig
sektor. Verksamhetsidén bygger på Högskolan i Borås redan utvecklade profil
att utbilda för och forska inom olika professionsområden. Denna profil vill hög-
skolan renodla och vidareutveckla genom att få rätt att organisera och bedriva
professionsinriktad forskning, doktorsutbildning, mastersutbildning och grund-
utbildning. 

Den valda inriktningen för högskolans universitetsansökan speglar de behov
som finns i samhället vad gäller en akademi som verkar i samklang och i samar-
bete/partnerskap med näringsliv och offentlig sektor. Högskolan i Borås har fått
starkt stöd för denna typ av profilering från såväl företag, fackliga organisatio-
ner, offentliga myndigheter, och andra aktörer regionalt och nationellt.  
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2004 har inneburit omfattande verksamhetsförändringar i utbildningsutbudet för
att anpassa utbildningsvolymen till ersättningsnivån samt profilering av utbild-
ningarna. Förutom att det inte är ekonomiskt försvarbart riskerar kvaliteten att
försämras. Samtidigt har Högskolan i Borås tvingats genomföra omprioriteringar
samt nödvändigt profileringsarbete i linje med professionsuniversitetet inom
samtliga verksamhetsfält.

Totalt har Högskolan i Borås under perioden 2004-2005 minskat utbildningsut-
budet med c:a 800 helårsstudieplatser (ca 14 %). Arbetet med att omstrukturera
och profilera högskolans utbildningar har inneburit påfrestningar för högskolan
eftersom förändringarna skett inom befintliga resurser. Högskolan vill i detta
sammanhang framföra önskvärdheten att förutsättningarna för planeringen av
verksamheten kan anges med viss långsiktighet. En högre grad av förutsägbarhet
skulle avsevärt underlätta planeringen och styrningen av högskolans verksamhet.
Planerad verksamhet för perioden 2006-2008 skall ses mot denna bakgrund. 
  

2 Grundläggande högskoleutbildning

2.1 Högskolans uppdrag 

Resultaten för 2004 speglar Högskolan i Borås utveckling under den senaste tio-
årsperioden. Trots neddragningar i utbildningsutbudet (ca 600 helårsstudieplat-
ser) överskrider Högskolan i Borås med c:a 16 Mkr takbeloppet för ersättning
för den grundläggande utbildningen 2004. Därutöver uppgår högskolans värde
av sparade prestationer till c:a 32 Mkr. Det motsvarar 10 % av takbeloppet och
innebär att högskolan har fullt värde av sparade prestationer. 

Regeringen angav som mål för Högskolan i Borås att antalet helårsstudenter
2004 inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka i
förhållande till 2003. Samtidigt som antalet helårsstudenter inom teknik och na-
turvetenskap minskade med 171 till totalt 1 498 (10 %) så är andelen naturveten-
skap och teknik i relation till antalet helårstudenter i stort sett oförändrad jämfört
med 2003 (28 %). 

För perioden 2001-2004 överskrider Högskolan i Borås regeringens mål för
samtliga examina. Därutöver uppvisar högskolan en ökning av antalet examina
med inriktning mot teknik 2004 i förhållande till 2003. Totalt redovisar högsko-
lan 120 lärarexamina varav 107 med inriktning mot tidigare år. Andelen lärarex-
amina med inriktning mot matematik, teknik eller naturvetenskap uppgår till 29
%.

2004 visar på en fortsatt stark efterfrågan på högskolans utbildningar. Antalet
förstahandssökande ökar inom vård, textildesign samt bibliotek och informa-
tionsvetenskap. Inom vissa utbildningar är dock efterfrågan fortsatt svag. Det
gäller framförallt utbildningar med naturvetenskaplig och teknisk inriktning.
Högskolan arbetar kontinuerligt med att anpassa utbildningsutbudet så att det
möter efterfrågan, från såväl presumtiva studenter, som från arbetsmarknaden.
Emellertid förmår inte högskolan fullt ut tillgodose efterfrågan på högskoleutbil-
dad personal ens gällande närområdet. En fortsatt satsning på utbildningar ut
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vecklade i samarbete med högskolans intressenter är därför nödvändig för den
regionala tillväxten och högskolans ambition att bli professionsuniversitet. 
En mer detaljerad analys av utfallet inom den grundläggande högskoleutbild-
ningen under 2004 lämnas i högskolans årsredovisning för 2004.

Högskolans planering för 2005 utgår från att utbildningsvolymen måste fortsätta
anpassas till ersättningsnivån. Parallellt med arbetet att anpassa utbildningsvo-
lymen till ersättningstaket har Högskolan i Borås arbetat målmedvetet för att
även kostnadsnivån ska vara i paritet med resurstilldelningen. Vidtagna åtgärder
för att minska kostnadsvolymen har medfört att högskolan redovisar en ekonomi
i balans för 2004. Enligt högskolans analys av den ekonomiska utvecklingen
kommer påfrestningarna att öka ytterligare under 2005.

För en kontrollerad kostnadsutveckling har styrelsens beslutat om en ytterligare
minskning av utbildningsutbudet med c:a 200 helårsstudieplatser i budgeten för
2005. Vidare indikerar högskolans prognos för 2005 att produktionen av helårs-
studenter sjunker under ersättningstaket med 2 500 tkr. De sparade prestationer
som finns kommer att tas i anspråk för att ersätta dessa prestationer utan att hög-
skolan ökar kostnadsnivån.

De planeringsförutsättningar som ges för högskolan i budgetpropositionen 2005
utgör grunden för nollalternativet. Eftersom budgetpropositionen inte medger
något utrymme för expansion och det finns en automatisk ökning av antalet hel-
årsstudieplatser i systemet, måste antagningen för 2005 begränsas. Det får bl.a.
konsekvensen att utbildningar för vilka det prognostiseras stor brist på utbildad
arbetskraft, såsom lärarutbildningar och vårdutbildningar, inte kan expandera,
trots att Högskolan i Borås har både kapacitet och bra söktryck. 

Högskolans förslag till förändring 2006-2008 utgår följaktligen från en ökning
inom dessa ovanstående områden. Därutöver föreslår högskolan en utökning
inom de textila utbildningarna. Samtliga förslag till förändringar är i linje med
de planeringsförutsättningar som gavs i Budgetunderlaget 2005-2007. Högsko-
lan i Borås är således beredd att ta på sig ett större utbildningsåtagande, förutsatt
att ersättning i form av ett högre takbelopp då också utgår. 

2.2 Västra Götalands Högskolor - Bjertorpdeklarationen

90-talets stora expansion av högskoleutbildning har stagnerat. Det finns nu star-
ka skäl för högskolor och universitet att fortsätta arbetet med att stärka kvalitén
för att bli intressanta och konkurrenskraftiga ur ett internationellt perspektiv och
att fundera över hur högskolornas gemensamma utbud på ett så effektivt sätt
som möjligt kan möta studenternas och samhällets efterfrågan på utbildning.
Detta kan endast göras i samverkan mellan flera högskolor.

Västra Götalands Högskolor, (VGH), dvs Högskolan i Skövde, Högskolan i
Borås samt Högskolan i Trollhättan/Uddevalla, har i en gemensam deklaration,
den sk Bjertorp-deklarationen, uttalat sig om vikten av samverkan och därvid
pekat på några skäl, och möjliga områden, för samverkan

� Ökad möjlighet för profilering av det enskilda lärosätet
� Ökat gemensamt utbud
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� Ökat tillgänglighet till högskoleutbildning i regionen
� Ökad styrka, regionalt, nationellt, internationellt
� Effektivare utnyttjande av resurser
� Samsyn kring förkunskapskrav, tillgodoräknande, validering av reell kom-
petens samt rättssäker examination.

Tillsammans har högskolorna närmare 30 000 studenter. De är belägna i en re-
gion med omgivande kommuner som präglas av låg utbildningsnivå (13,2 % av
befolkningen i åldern 25-64 år har minst treårig högskoleutbildning jämfört med
18,5 % för hela riket; SCB per den 2004-01-01). Bl.a. av dessa skäl är det viktigt
att högskolorna gemensamt kan bidra till ett brett utbildningsutbud som både
öppnar för studenter från studieovana miljöer samtidigt som utbudet inte leder
till en akademisk återvändsgränd utan erbjuder fördjupningsmöjligheter av
högsta akademisk kvalitet. Nedan följer i punktform några av de områden där vi
påbörjat eller avser påbörja ett konkret arbete.

� Ett antal projekt har initierats inom datautbildningar, ingenjörsutbildningar,
lärarutbildningen, vårdutbildning samt inom företagsekonomi. Inom t.ex. data-
området arbetar vi med att identifiera ett styrkeområde för att kunna erbjuda ett
komplementerande utbud av magisterutbildningar på respektive lärosäte. Till
följd av detta harmoniserar vi behörighetskraven till magisterutbildningen så att
rörligheten av studenter vid övergången från kandidat till magisternivå under-
lättas. Vi arbetar även med åtgärder för att gemensamt öka rekryteringen till
datautbildningarna.

� Liknande arbete som ovan pågår inom ingenjörsutbildningen.

� Inom lärarutbildningen har vi ambitionen att erbjuda våra studenter samtliga
specialiseringar. Samverkan sker också för att ge naturvetenskaplig och mate-
matisk inriktning. 

� Inom sjuksköterskeutbildningen arbetar vi med specialistutbildningarna för
ett gemensamt utbud.

� En utökad samverkan inom distansutbildningens utbud, teknik och pedago-
gik står på programmet.

� Gemensam pedagogisk vidareutbildning för våra lärare liksom att skapa ett
gemensamt ledarskapsprogram för nya chefer är ett annat prioriterat område.

� Inom kommunikations/informationsområdet arbetas med en gemensam gra-
fisk profil för VGH och där frågor rörande bl.a. gemensamma annonseringar av
delar av utbildningsutbudet är under utredning. 

� Gemensamma resurser för ökad rättssäker myndighetsutövning är ett annat
område där vi ser möjligheter för gemensam kvalitetshöjning.

� Ett viktigt område är, och här pågår redan ett visst samarbete, behovsstyrd
utbildning för framförallt små och medelstora företag, det sk ”Bättre-koncepet”.
Utbildningarna är flexibla och samtliga tre högskolor är aktiva inom det gemen-
samma programmet, där också kommunala lärcentra spelar en väsentlig roll i
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identifieringen av utbildningsbehovet. Detta kopplar naturligtvis också till
möjligheten att kunna spela en än mera aktiv roll i det regionala tillväxtpro-
grammet.

Vi tre högskolor i Västra Götaland ser det som oerhört angeläget att så effektivt
och konkret som möjligt kunna fortsätta att utveckla samarbetet inom olika om-
råden, speciellt så med tanke på den stora förståelse och i vissa fall faktiskt entu-
siasm som initiativet har mött bland vår personal. Emellertid har vi som så
många andra högskolor en ekonomisk situation som inte gynnar energikrävande
utmaningar i tider av personalnedskärningar. 

För att med kraft kunna fortsätta konkretiseringen, fortsatt implementering och
utveckling av arbetet enligt ovan äskar vi därför inför 2006 vardera ett engångs-
stöd av strukturell samordningskaraktär på 5 Mkr. Med ett sådant stöd räknar vi
med att på 3-5 års sikt samarbetet har lett så långt att det är rimligt att beskriva
högskoleverksamheten i Västra Götaland som ett väl samordnat utbildningssy-
stem som väl hävdar sig i ett europeiskt kunskapsdrivet tillväxtvänligt och håll-
bart samhälle.

2.3 Högskolans betydelse för tillväxt och samhällsutveckling

En viktig uppgift för Högskolan i Borås är att tillgodose regionens behov av
högskoleutbildad arbetskraft. Att högskolan lyckas väl att svara mot olika pro-
fessionsområdens kompetensbehov visar sig av att utexaminerade studenter,
trots konjunktursvängningar, generellt lyckas väl med att få arbete. Enligt Hög-
skoleverkets undersökning får studenterna som examineras från Högskolan i
Borås snabbt arbete efter avslutad utbildning. Högskoleverkets undersökning vi-
sar att av de 35 000 personer som examinerades från landets universitet och
högskolor läsåret 2000/01 hade 81 % etablerat sig på arbetsmarknaden år 2002,
för Högskolan i Borås var motsvarande siffra 85 %.

Högskolan har genom sin verksamhet och snabba tillväxt också intagit en allt
viktigare roll för regionens samhälls- och näringslivsutveckling. Att Högskolan i
Borås lyfts fram som en viktig faktor för regionens tillväxt och utveckling visar
sig också bl.a. i de undersökningar som gjorts bland regionens företag samt att
högskolan beskrivs som en nyckelaktör i Sjuhärads regionala tillväxtprogram. 

Högskolan i Borås har under ett antal år också arbetat för att vidareutveckla
samarbetet med regionala aktörer. Ett sådant initiativ är Campus Sjuhärad där
Högskolan i Borås tillsammans med Sjuhärads kommunalförbund, Västra Gö-
talandsregionen och Statliga delegationen för regional samverkan i projektform
driver olika aktiviteter med syfte att finna former för en generell höjning av Sju-
härads kompetens- och utbildningsnivå. Ett annat initiativ är tillkomsten av ES-
PIRA - Tillväxtcenter Sjuhärad som är ett gemensamt projekt mellan bl.a. Hög-
skolan i Borås, Västra Götalansregionen och Sjuhärads kommunalförbund, där
högskolans viktigaste bidrag är Centrum för entreprenörskap och affärsdesign
(CEA). Inom CEA drivs bl a ett magisterprogram i entreprenörskap. CEA bedri-
ver även opinionsbildande aktiviteter till studenter, allmänheten och elever på
gymnasienivå. 
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Ovan nämnda aktiviteter skall ses som exempel på högskolans ambition och
utveckling. Högskolan i Borås har till avsikt att, genom samarbete med regio-
nala aktörer, fortsatt prioritera denna typ av arbete. En sådan prioritering ligger
också i samklang med högskolans ambition att erhålla status som professions-
universitet.

2.4 Högskolan i Borås – En öppen högskola 

I linje med professionsuniversitetets målsättning om ökad mångfald arbetar
Högskolan i Borås för att uppfylla de ambitioner som formulerades i propositio-
nen Den öppna högskolan. Högskolan i Borås kan se tillbaka på ett framgångs-
rikt arbete inom flera av de områden som lyfts fram i propositionen.

Högskolan i Borås driver flera projekt som syftar till att främja ökad mångfald
samt motverka social snedrekrytering av studenter. Ett exempel på sådana pro-
jekt är den s.k. InvandrarAkademien som startade år 2002 med medel från Ar-
betsförmedlingen. InvandrarAkademiens syfte är att underlätta utländska aka-
demikers etablering på den svenska arbetsmarknaden. Ett viktigt inslag är vali-
dering av utländska akademikers formella och reella kompetens. De som stude-
rat klart vid InvandrarAkademien har antingen erhållit arbete, startat egen verk-
samhet eller valt att studera vidare till en högre examen.

De individuellt upplagda studieplanerna och den mer lärartäta undervisningen
kräver en högre ersättningsnivå än vad som gäller för den reguljära utbildningen.
Denna extra kostnad kan beräknas till c:a 50 000 kronor per år för en helårsstu-
dieplats, utöver den ersättning som utgår för respektive utbildningsområde. In-
vandrarAkademiens verksamhet bör i framtiden drivas på en stabil, permanent
basis och inte som ett tidsbegränsat projekt som löper ut.

Ytterligare ett initiativ som tagits för att uppfylla ambitionen med den öppna
högskolan är samarbetet med stadsdelsnämnden Biskopsgården i Göteborgs
kommun samt Hässleholmen i Borås Stad. Nämnda projekt syftar till att lång-
siktigt stimulera och underlätta övergången till högre studier för dem som bor i
stadsdelarna, inte minst för dem med invandrarbakgrund. Målet är att bl.a. ge-
nom högre utbildning underlätta inträdet på den svenska arbetsmarknaden. 

Kopplat till nya studentgrupper följer behov av att utveckla nya och pedagogiska
stödfunktioner.  Med stöd från bl.a. Rekryteringsdelegationen har Högskolan i
Borås byggt upp ett studentsupportcenter, som nyligen organisatoriskt samord-
nats med högskolans bibliotek till en samlad miljö för bibliotek och lärandere-
surser.

Högskolan i Borås har varit framgångsrik när det gäller att rekrytera studenter
från icke-traditionella grupper. Dessa nya studentgrupper ställer i ökad utsträck-
ning krav på skilda typer av stödfunktioner. För att kunna svara mot dessa krav
har Högskolan i Borås utvecklat en pedagogisk stödfunktion, Studentsupport.
Med bland annat riktade medel från Rekryteringsdelegationen har Studentsup-
port sedan 1998 utvecklat professionell handledning och stöd i läs- och skrivsvå-
righeter/dyslexi; röst, tal och kommunikation; svenska som andraspråk samt
engelska. 
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Dessa funktioners organisatoriska och fysiska placering i biblioteksbyggnaden
och utvecklingen av miniseminarier och workshops har skapat en ökad tillgäng-
lighet och synlighet av Studentsupports verksamhet. I förlängningen kan man
tänka sig att erbjuda vissa av dessa tjänster till samhället utanför högskolan i
linje med propositionen Den öppna högskolan.

Glädjande är att högskolan i sitt rekryteringsarbete lyckas utjämna den ojämna
könsbalans som finns inom vissa utbildningsområden. Här kan speciellt nämnas
sjuksköterskeutbildningen, där andelen manliga studenter har ökat markant samt
att högskolan har en jämn könsfördelning inom de naturvetenskapliga och tek-
niska utbildningsområdena vid högskolan (48 %). Det visar att högskolan strä-
van att attrahera kvinnor till utbildningsområdet varit lyckosam.

2.5 Prioriterade utbildningar

2.5.1 Specialistsjuksköterskor

Sjuksköterskeutbildningen har under de senaste åren byggts ut kraftigt från
mellan 3500 nybörjarplatser till drygt 5000 platser från och med läsåret 2001/02.
I Högskoleverkets rapport 2004:31 Tillgång på läkare, sjuksköterskor, tandläka-
re, sjukgymnaster och arbetsterapeuter samt  Socialstyrelsens kunskapsöversikt
Prognos över sysselsatta inom hälso- och sjukvården samt tandvård 2005-2020
konstateras att med denna utbyggnad av nya platser kommer antalet aktiva sjuk-
sköterskor öka fram till år 2020. 

För närvarande finns en tämligen god balans på arbetsmarknaden mellan till-
gång och efterfrågan för den grundutbildade sjuksköterskan. 

Däremot visar rapporter från bl. a. Högskoleverket, Socialstyrelsen, SCB,
Landstingsförbundet, SUHF och Vårdförbundet på det ökade behovet av speci-
alistutbildade sjuksköterskor. Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar
till följd av förändrade vårdstrukturer, ny teknik, nya metoder samt pensionsav-
gångar. Dessutom finns ett ökat behov av nya kompetenser och specialiteter för
sjuksköterskor kopplat till bl.a. vårdens strukturförändring och ökade krav inom
såväl kommunal hälso- och sjukvård som landsting. Förebyggande och undervi-
sande vård inte minst ur ett ekonomiskt- och samhällsperspektiv samt förändrat
sjukdomspanorama såväl psykiskt som fysiskt för befolkningen påvisar behovet
av nya kompetensprofiler för sjuksköterskor.

Detta innebär att nuvarande och etablerade specialistutbildningar behöver utöka
antalet utbildningsplatser för att reducera rådande brist. Högskolan i Borås pla-
nerar därför, om förutsättningar ges, att under perioden 2006-2008 utöka antalet
platser, på såväl kurs som programnivå på de specialistutbildningar som finns
vid Institutionen för vårdvetenskap. 

2.5.2 Lärare med inriktning mot tidigare år: förskola - förskoleklass

Flera rapporter (från bl.a. Utbildningsdepartementet, Kommunförbundet och Lä-
rarförbundet) visar på ett ökat behov av lärare utbildade för undervisning i för-
skola och förskoleklass. De prognoser som presenterats visar på ett behov av
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ytterligare 15 000 lärare med denna inriktning (förskola och förskoleklass) år
2010 och c:a 40 000 fler år 2020 än vad dagens examinationssiffror antyder.
Regeringen har i samband med de senaste årens regleringsbrev särskilt upp-
märksammat detta och tydligt markerat behovet av lärare med inriktning mot de
yngsta barnen. 

En förnyad lärarutbildning infördes i Sverige 2001. Den nya lärarutbildningen
innefattar ett stort mått av valfrihet för studenterna vad gäller val av inriktning
på examen men också på val av kurser. Den ökade valfriheten inom ramen för
utbildningen har medfört att det vid många lärosäten har blivit svårare att pro-
gnostisera hur många studenter som kommer att utexamineras inom respektive
inriktning/kompetenskategori. 

Högskolan i Borås skiljer sig dock från de flesta lärosäten genom att studenterna
erbjuds en inriktning där de från början kan välja undervisning mot förskola och
förskoleklass. Denna inriktning har fått positivt mottagande av studenterna vil-
ket visar sig i ett högt söktryck. 

För att kunna möta samhällets behov av lärare med inriktning mot tidigare år:
förskola och förskoleklass samt motverka nuvarande bristsituation på arbets-
marknaden är Högskolan i Borås, om förutsättningar ges, villig att under perio-
den 2006-2008 utöka antalet platser med inriktning mot undervisning i förskola
och förskoleklass vid nuvarande Institutionen för pedagogik (utöver de examina-
tionsmål som anges för perioden 2005-2008 i årets regleringsbrev).

2.5.3 Textil och design 

Inom utbildningsområdet design har högskolan vid tidigare tillfällen äskat om en
ökning av ersättningstaket för antalet helårsstudenter. Designutbildningar sker
inom högskolans profilområde textil. För att säkerställa kompetensförsörjningen
för ett för Sverige viktigt och expansivt designområde föreslår högskolan att an-
talet helårsstudenter som högskolan får avräkna inom området design ökar under
perioden men att omfördelning sker inom befintligt takbelopp.  

3 Forskning och doktorsutbildning

3.1 Forskning

Högskolan lämnade i november 2003 en redovisning av forskningsstrategier för
perioden 2005 - 2008. Med utgångspunkt i nämnda forskningsstrategier samt
professionsuniversitetskonceptet bedriver högskolan ett omfattande kvalitetsut-
vecklingsarbete för att utveckla långsiktigt hållbara och professionsinriktade
forskningsmiljöer. Syftet med professionsuniversitetet är att genom en bättre
integration av den vetenskapliga kunskap som genereras inom akademin med
den förtrogenhetskunskap som utvecklas inom professionerna utveckla utbild-
ningens och forskningens kvalitet och relevans. 

Sedan tidigare har Högskolan i Borås två etablerade nationellt ledande forsk-
ningsområden nämligen Textil och Design samt Biblioteks- och Informationsve-
tenskap.  Högskolans institutioner har preciserat ett antal forskningsprofiler med
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stark koppling till olika professionsområden och med nationell, regional och
lokal förankring. Nästa steg har varit att genom tvärvetenskapliga och profes-
sionsinriktade forskningsteman knyta samman de institutionsspecifika forsk-
ningsmiljöerna till övergripande högskolegemensamma profiler som dessutom
har tydliga kopplingar sinsemellan. 

Exempel på detta är Smarta textilier, Informationssystem och bibliotekstjänster,
Energisystem och miljö, E-care och nya arbetsformer inom vård och omsorg
med fokus på äldreomsorg och prehospital akutsjukvård, Lärande och informa-
tionssökning samt Kvalitetsdriven logistik och handel. Karaktäristiskt för dessa
profiler är att de ligger i framkanten av den teknologiska utveckling som sker
inom respektive område, att de är högskoleövergripande och innefattar nära
samverkan med företag och organisationer i högskolans omvärld.

En viktig satsning i strävan att bygga upp en kvalificerad forskningsmiljö i linje
med professionsuniversitetsidén har varit bildandet av en högskolegemensam
verksamhet benämnd Doktorsutbildning vid Högskolan i Borås. Verksamheten
innefattar gemensamma doktorandkurser och uppbyggnaden av en organisation
av forskarskoletyp. Avsikten är att till detta kunna knyta tematiska doktorsskolor
för olika områden. 

Fokus kommer under den kommande treårsperioden att ligga på en fortsatt im-
plementering och konkretisering av professionsuniversitetet. Särskilt vikt kom-
mer att läggas vid utvecklingen av ett samverkanscentrum för textilområdet samt
uppbyggnad av en professionsinriktad doktorsskola i textil och design. 

3. 2 Prioriterade satsningar inom forskning och doktorsutbildning
 
3.2.1 Ett samverkanscentrum för textilområdet 

Textilbranschen i Sverige har under de senaste decennierna genomgått en ge-
nomgripande strukturomvandling som bl.a. inneburit att en stor del av produk-
tionen av kläder och textilier flyttats till s.k. låglöneländer, en tendens som åter-
finns inom nära nog all västerländsk tillverkningsindustri. I och med att textil
produktion flyttas utanför landet riskerar även kompetens som är förenad med
mer kunskapsintensiva delar av produktionen, som produktutveckling att för-
svinna. För att i ljuset av denna strukturomvandling stärka företagens konkur-
renskraft och bibehålla kunskapsintensiva verksamheter i Sverige föreslås att
Högskolan i Borås får i uppdrag att bygga upp ett samverksanscentrum för tex-
tilområdet i partnerskap med externa aktörer. 

Syftet med samverkanscentret är att stödja textilbranschens utveckling genom
forskning, kompetensutveckling, produktutveckling och affärsutveckling. Kom-
petenscentret skall utgöra en samverkansarena som på ett strukturerat och jäm-
bördigt sätt skapar förutsättningar för ett kontinuerligt kunskaps- och kompe-
tensutbyte mellan professionsuniversitetet och dess samarbetspartner.  Bakom
utvecklingen av samverkanscentret står näringslivet, forskningsinstitut, och pro-
fessionsuniversitetet representerat genom olika forskargrupper vid Professions-
universitetet i Borås. Kompetenscentret skall ledas av en styrelse där olika före-
trädare för textilområdet är representerade. 
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Ett samverkanscentrum möjliggör olika former samarbete med näringslivet,
forskningsinstitut som SP Sveriges provnings och forskningsinstitut och andra
externa aktörer. Exempel på former för samverkan är samutnyttjande av kvalifi-
cerad utrustning och gemensamt drivna forsknings- och produktutvecklingspro-
jekt. 

3.2.2 En doktorsskola i textil och design 

Med utgångspunkt i den kompetens som samlas i samverkanscentret beskrivet
ovan vill Högskolan i Borås även anhålla om att få uppdrag att under 2006 bilda
en doktorsskola i textil och design. Uppdraget att bilda en doktorsskola i textil
och design föreslås ges i form av en försöksverksamhet fram till år 2012.

En doktorsskola i textil och design skulle på ett påtagligt sätt inrymma de verk-
samheter som präglar dagens forskningsprofil inom det textila området. Flera av
högskolans institutioner kommer att vara involverade i doktorsskolan, tillsam-
mans med flera externa aktörer. Doktorsskolan skall bedriva en integrerad dok-
torsutbildning med, i ett första skede, fyra inriktningar: teknologi, design, handel
och management samt hantverk. 

Basen i utbildningen inom ramen för doktorsskolan skall utgöras av ett praktik-
baserat förhållnings- och arbetssätt. Det centrala momentet i en sådan praktikba-
serad och professionsinriktad forskning utgörs av en kombination av forskning
genom experimentell verksamhet och forskning för utveckling av den professio-
nella verksamheten.

I en praktikbaserad och professionsinriktad doktorsutbildning ligger det centrala
i en kombination av att utveckla excellens inom professionen samt att utveckla
själva professionen. Såväl forskning som doktorsutbildning fokuserar på meto-
dik för att omsätta analys i konstruktiv praxis. All forskning baseras på ett intri-
kat samspel mellan analys/studium och design/konstruktion.  

Det råder inget enkelt förhållande mellan analys och design och grundtanken i
en praktikbaserad metodutveckling är att på ett systematiskt sätt utveckla och
motivera metodik i praktisk verksamhet. Inom såväl ingenjörskonst som konst-
närligt utvecklingsarbete finns här en lång tradition. Att betona denna inriktning
inom det textila området för en professionsinriktad doktorsutbildning är i detta
sammanhang naturligt. Ett mer historiskt, konstvetenskapligt, samhällsveten-
skapligt studium av textil praxis ger tillgång till väsentlig bakgrundskunskap,
men själva utvecklingen av ny metodik bedrivs inom ramen för praktikbaserad
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. 

Genom ett utbud av tematiska grundkurser inom centrala områden kommer
doktoranderna att ges möjlighet till en bred bas för vald inriktning.  Professionell
excellens skall i samtliga fall ha sin bas i grundläggande kunskaper om det tex-
tila materialet, den textila teknologin samt såväl design som bruk och handel av
den textila produkten. Gemensamma grundläggande kurser i praktikbaserad
forskningsmetodik ger en metodologisk bas. Experimentell workshopverksamhet
där doktorander arbetar i team över olika inriktningar kommer att vara ett viktigt
inslag i utbildningen.  Då doktorsutbildningen kommer att utgå från praktisk ut
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övning, experiment och faktisk tillämpning kommer utbildningen betona
forskning i ett område och inte om en viss frågeställning eller företeelse. 

En doktorsutbildning samlad till en doktorsskola kommer att underlätta dokto-
randernas möjligheter att arbeta med gemensamma frågeställningar och projekt
men med olika angreppsvinklar beroende på vald inriktning på utbildningen. 

Doktorsskolan förväntas attrahera individer, nationellt och internationellt, som
önskar utveckla sin professionella förmåga. Uppbyggnaden av en doktorsskola
kring bredare teman kommer också innebära att doktoranderna oavsett inrikt-
ning, kan verka i en samlad forskningsmiljö. 

3.2.3 Samverkan med SP  "Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut"

Högskolan i Borås har inom ingenjörsområdet unika utvecklingsmöjligheter ge-
nom den samverkan som etablerats med SP "Sveriges provnings- och forsk-
ningsinstitut". SP är Sveriges största forsknings- och teknologiinstitut med ca
120 forskarutbildade medarbetare, en livaktig doktorandverksamhet, och flera
tusen årliga näringslivsuppdrag. Tillsammans med Högskolan i Borås, Chalmers,
m.fl. har SP utvecklat forskningsmiljöer som är konkurrenskraftiga både i ett
nationellt och internationellt perspektiv.

En viktig del i samarbetet mellan Högskolan i Borås och SP är utnyttjandet av en
gemensam experimentell resurs i världsklass för demonstration och avancerade
undersökningar (mikroskopi (TOF-SIMS), elektrisk miljö, klimat, brand, vibra-
tion och mekanisk stöt, mätteknik, fysik).

Inom en inriktning mot energi och materialåtervinning finns en internationell
mastersutbildning i gång. Samverkan rör viktiga framtidsområden som effektivi-
sering av energianvändning och miljöanpassad förbränning (av biobräns-
len/avfall).

Inom polymerområdet sker nu den västsvenska satsningen Plast i ett uthålligt
samhälle (PLUS), som förutom att SP har starka FoU-miljöer ger kopplingar till
funktionella material, t ex inom textilområdet som är nationell profil vid Hög-
skolan i Borås. Här finns också starka utvecklingsområden inom bioteknik, dia-
gnostik och implantat. Detta ger mycket god grund för efterfrågade masters- och
doktorsutbildningar.

Det faktum att SP är nationellt metrologiinstitut innebär en internationellt stark
stödkompetens för alla utbildningar och forskningsinriktningar liksom det ge-
mensamma beräkningscentret BRÄS (beräkningscentrum i Sjuhärad) för avance-
rade datorsimuleringar.

Högskolans inriktning mot logistik och transport stöds av att SP har en omfat-
tande verksamhet inom dessa områden, inte minst inom IT- och datasäkerhet. 

Forskningsmiljöerna vid SP och vid Institutionen Ingenjörshögskolan bildar till-
sammans grund för framgångsrika masters- doktors- och ingenjörsprogram med
hög kvalitet. Ambitionen hos både SP och Högskolan i Borås är att fördjupa
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samarbetet ytterligare, bl.a. i form av gemensamma doktorander och forsk-
ningsprojekt. 

4. Sammanfattande bedömning 

Som framgår av föreliggande skrivelse är Högskolan i Borås övergripande mål-
sättning att fortsätta det omfattande kvalitetsutvecklingsprojekt som syftar till att
skapa Sveriges första professionsuniversitet. Denna målsättning ställer Högsko-
lan i Borås inför ett antal utmaningar inom samtliga av högskolans verksamhets-
fält. Ovan har visats på några satsningar som ligger i linje med högskolans mål-
sättning att utvecklas till ett lärosäte som på ett tydligt sätt svarar mot samhäl-
lets/arbetslivets behov vad det gäller att finna fram till modeller som gör den
högre utbildningen och forskning tillgänglig för också nya målgrupper. 

Högskolan i Borås kommer under kommande år att koncentrera resurser till de
områden som stöder utvecklingen av professionsuniversitetet. I ett första steg
kommer utvecklandet av samverkansarenor med andra högskolor/universitet,
näringslivet och andra externa aktörer att vara ett naturligt fokus jämte utveck-
landet av en professionsinriktad doktorsutbildning. 

Förändringen i vår omvärld ställer nya krav på högskolesektorn. Likriktningen
inom vissa utbildningar innebär att högskolan måste profilera verksamheten.
Inom ramen för den s k Bjertorpsdeklarationen avser högskolorna i Borås,
Skövde och Trollhättan samverka för en tydligare profilering av utbildningarna
samt gemensam utveckling av övrig verksamhet. 

I linje med professionsuniversitetets målsättning om ökad mångfald och breddad
rekrytering har Högskolan i Borås arbetat aktivt för att uppfylla de ambitioner
som formulerades i propositionen Den öppna högskolan. Högskolan i Borås ser
med oro på den vikande resurstilldelningen för verksamheter av detta slag. Det
nuvarande resurstilldelningssystemet till den grundläggande högskoleutbild-
ningen är inte lämpat för en mer omfattande verksamhet inom området. För att
kunna fortsätta Högskolan i Borås framgångsrika arbete med breddad rekryte-
ring och mångfald krävs ökade resurser.

Högskolan i Borås äskar därför medel för att: 

1. Utveckla och implementera samarbetet inom ramen för Bjertorpsdeklaratio-
nen (5 miljoner kr för 2006)

2. Utveckla ett samverkanscentrum i textil, en doktorsskola i textil och design,
samt vidareutveckla samarbetet mellan SP och Högskolan i Borås. (6 miljo-
ner kr/år)

3. Fortsätta högskolans särskilda satsningar inom ramen för den öppna hög-
skolan (5 miljoner kr/år) 

I tidigare budgetunderlag har Högskolan i Borås redovisat förslag till förändring
av den grundläggande högskoleverksamheten. Tyvärr har högskolans med nuva-
rande resurstilldelning inte kunnat genomföra de förändringar som förespegla-
des. Det har medfört att Högskolan i Borås inte kunnat expandera utbildningar
för vilka det prognostiseras brist på utbildad arbetskraft, såsom lärarutbildningar
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och vårdutbildningar, trots att Högskolan i Borås haft både kapacitet och bra
söktryck. 
 
I förändringsförslaget erbjuder Högskolan i Borås att, under förutsättning att re-
surser ges, genomföra den tidigare planerade expansionen inom dessa områden
genom att öka antalet helårsstudieplatser inom utbildningarna av specialistsjuk-
sköterskor samt lärarutbildningen med inriktning mot tidigare år: förskola - för-
skoleklass. Slutligen föreslår högskolan att antalet helårsstudenter som högsko-
lan får avräkna inom området design ökar under perioden, men att omfördelning
sker inom befintligt takbelopp. 

Beslut i ärendet har fattats av Högskolan i Borås styrelse vid sammanträde den
18 februari 2005 efter föredragning av ekonom Magnus Rydberg. Närvarande
var förutom rektor och myndighetschef Said Irandoust, ordförande Gun Hellsvik,
vice ordförande Roland Andersson, ledamöterna Hans Björk, Maria Gustavsson,
Solveig Kjörnsberg, Lise-Lotte Lenberg, Else-Marie Lindgren, Berit Olsson och
Bo Westerlund. Närvarande fackliga representanter var Ulrik Björk och Ola
Högberg. Frånvarande vid styrelsemötet var Johan Andersson, Claes Bankvall,
Stig-Arne Blom, Mimmi Kylemark och Monica Lassi.

Said Irandoust
Rektor

Magnus Rydberg  
Ekonom
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Bilaga till direktiv till budgetunderlag för verksamhet vid universitet och högskolor

Tabell 1

Total budget; 2004 2005 2006 2007 2008
 nollförslag (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter
Anslag1. 356,0 359,7 364,9 371,6 379,0
Avgifter och andra 
ersättningar (A)
Bidrag (B) 41,3 40,3 44,2 48,6 53,5
Finansiellt netto 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Summa intäkter 423,9 424,6 435,6 448,8 463,2

Verksamhetens kostnader

Personal 265,2 266,0 267,9 275,9 285,3
Lokaler 70,8 74,6 77,2 79,9 82,7
Drift/Övrigt 65,9 68,9 70,5 72,5 74,2
Avskrivningar 21,8 19,3 20,0 20,5 21,0

Summa kostnader 423,7 428,8 435,6 448,8 463,2

Periodens kapitalförändring 0,2 -4,2 0,0 0,0 0,0
1. Med anslag avses de medel som regeringen anvisat myndigheten i budgetproposition för 2005
 i 2005 års prisnivå. Vid beräkning skall hänsyn tas till ev. utnyttjande av under tidigare år 
uppkommet anslagssparande.

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för A och B bör kommenteras.

30,926,6 24,8 26,7 28,8

Tabell 2

Nollförslag för 
verksamhetsgren:

2004 2005 2006 2007 2008

Grundläggande 
högskoleutbildning (mnkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 

�� takbelopp 324,1 327,4 331,3 337,4 344,1
�� särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar 20,5 19,9 21,2 22,6 24,0
Bidrag 19,5 14,3 15,0 15,8 16,6
Finansiellt netto 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Summa intäkter 364,1 361,4 367,3 375,6 384,5

Verksamhetens kostnader
Personal 218,8 216,6 213,5 217,1 221,2
Lokaler 69,4 73,4 76,0 78,6 81,4
Drift/Övrigt 55,7 58,2 59,6 61,3 62,8
Avskrivningar 20,0 17,4 18,2 18,6 19,1
Summa kostnader 363,9 365,6 367,3 375,6 384,5

Periodens kapitalförändring 0,2 -4,2 0,0 0,0 0,0
1. Med anslag avses de medel som regeringen anvisat myndigheten i budgetproposition för 2005
i 2005 års prisnivå. Vid beräkning skall hänsyn tas till ev. utnyttjande av under tidigare år uppkommet 
anslagssparande. I en not i anslutning till denna tabell skall särskilt anges storleken på det anslagssparand
 som lärosätet bedömer kommer att utnyttjas för resp. räkenskapsår.
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Tabell 3

Nollförslag för 
verksamhetsgren:

2004 2005 2006 2007 2008

Forskning och 
forskarutbildning (mnkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag 31,9 32,3 33,6 34,2 34,9
Avgifter och andra ersättningar 6,1 4,9 5,5 6,2 6,9
Bidrag 21,8 26,0 29,2 32,8 36,9
Finansiellt netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 59,8 63,2 68,3 73,2 78,7

Verksamhetens kostnader
Personal 46,4 49,4 54,4 58,8 64,1
Lokaler 1,4 1,2 1,2 1,3 1,3
Drift/Övrigt 10,2 10,7 10,9 11,2 11,4
Avskrivningar 1,8 1,9 1,8 1,9 1,9
Summa kostnader 59,8 63,2 68,3 73,2 78,7

Periodens kapitalförändring 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tabell 4

Total budget 2004 2005 2006 2007 2008
förändringsförslag (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 356,0 359,7 380,9 382,6 390,0
Avgifter och andra ersättningar 
(A) 26,6 24,8 26,7 28,8 30,9
Bidrag (B) 41,3 40,3 44,2 48,6 53,5
Finansiellt netto 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Summa intäkter 423,9 424,6 451,6 459,8 474,2

Verksamhetens kostnader
Personal 265,2 266,0 280,5 283,5 292,9
Lokaler 70,8 74,6 77,2 79,9 82,7
Drift/Övrigt 65,9 68,9 73,0 75,0 76,7
Avskrivningar 21,8 19,3 20,9 21,4 21,9
Summa kostnader 423,7 428,8 451,6 459,8 474,2

Periodens kapitalförändring 0,2 -4,2 0,0 0,0 0,0
1. Med anslag avses de medel som regeringen anvisat myndigheten i budgetproposition för 2005
i 2005 års prisnivå. Vid beräkning skall hänsyn tas till ev. utnyttjande av under tidigare år uppkommet
 anslagssparande.

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för A och B bör kommenteras.
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Tabell 5

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2004 2005 2006 2007 2008
Grundläggande högskoleutbildning (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter
Anslag1 324,1 327,4 331,3 337,4 344,1
- Förslag till förändring av 
specialistsjuksköterskeutbildningen
- Förslag till förändring av Lärarutbildningen med 
inriktning mot tidigare år förskola-förskoleklass
- Förslag till förändring av antalet designplatser
- Förslag till förändring av Särskilda åtaganden 
Bjertorp 5,0
- Förslag till förändring av Särskilda åtaganden Den 
öppna högskolan 5,0 5,0 5,0
Avgifter och andra ersättningar 20,5 19,9 21,2 22,6 24,0
Bidrag 19,5 14,3 15,0 15,8 16,6
Finansiellt netto 0,0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Summa intäkter 364,1 361,4 377,3 380,6 389,5

Verksamhetens kostnader
Personal 218,8 216,6 221,6 220,2 224,3
Lokaler 69,4 73,4 75,9 78,5 81,3
Drift/Övrigt 55,7 58,2 61,1 62,8 64,3
Avskrivningar 20,0 17,4 18,7 19,1 19,6
Summa kostnader 363,9 365,6 377,3 380,6 389,5

Periodens kapitalförändring 0,2 -4,2 0,0 0,0 0,0
1. Med anslag avses de medel som regeringen totalt anvisat myndigheten i budgetproposition för 2005
avseende den grundläggande högskoleutbildningen i 2005 års prisnivå. Vid beräkning skall hänsyn tas 
till ev. utnyttjande av under tidigare år uppkommet anslagssparande. I en not i anslutning till denna 
tabell skall särskilt anges storleken på det anslagssparande som lärosätet bedömer kommer att
utnyttjas för resp. räkenskapsår.

Förslag till större förändringar skall redovisas var för sig i prioriteringsordning med angivande av 
belopp. Vid förslag om platser skall redovisningen kompletteras med förslag till antal platser 
per utbildningsområde.

Tabell 5A Förslag till förändring

2006 2007 2008 Beräknad total 
förändring

Ber. Ber. Ber.
Lärosätets förslag till förändringar av hst 
fördelade på utb.omr.
Humanistiskt
Juridiskt
Samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt
Tekniskt
Vård 20 20 20 20
Medicinskt 15 15 15 15
Undervisning 10 20 30 30
Övrigt
Design 10 20 30 30
Summa förändring av antalet 
helårsstudenter (hst) 1. 55 75 95 95
Summa förändring av takbelopp i 
2005 års prisnivå
1. Avser en förändring som påverkar takbeloppet. Övriga förändringar av antalet helårsstudenter 
som planeras inom oförändrat takbelopp sätts inom parentes under respektive
utbildningsområde.

Utgångspunkt är det regeringen 
anvisat i budgetpropositionen för 
2005
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Tabell 6

Förändringsförslag för 
verksamhetsgren:

2004 2005 2006 2007 2008

Forskning och 
forskarutbildning (mnkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag 31,9 32,3 33,6 34,2 34,9

�� Förslag till förändring 
samverkansscentrum textil 6,0 6,0 6,0

Avgifter och andra 
ersättningar 6,1 4,9 5,5 6,2 6,9
Bidrag 21,8 26,0 29,2 32,8 36,9
Finansiellt netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 59,8 63,2 74,3 79,2 84,7

Verksamhetens kostnader
Personal 46,4 49,4 58,9 63,3 68,6
Lokaler 1,4 1,2 1,3 1,4 1,4
Drift/Övrigt 10,2 10,7 11,9 12,2 12,4
Avskrivningar 1,8 1,9 2,2 2,3 2,3
Summa kostnader 59,8 63,2 74,3 79,2 84,7

Periodens kapitalförändring
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Förslag till större förändringar skall redovisas var för sig i prioriteringsordning med angivande av 
av belopp och till vilket vetenskapsområdet det hör.

Tabell 7

2004 2005 2006 2007 2008
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 50,4 56,6 56,9 57,3 57,8
Beräknad nyupplåning 28,0 19,6 20,4 21,0 21,5
varav investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar
varav förbättringsutgifter på annans 
fastighet 4,1 5,0 5,0 4,0 3,0
Beräknad amortering 21,8 19,3 20,0 20,5 21,0
UB lån i Riksgäldskontoret 56,6 56,9 57,3 57,8 58,3
Beräknad räntekostnad 1,0 1,4 1,4 1,4 1,5
Ränteantaganden för nyupplåning (%) 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Föreslagen låneram 2 utifrån 
totalbudget, inklusive förändringar 98,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Investeringar som ej skall 
lånefinansieras 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt investeringsbehov 32,9 19,6 20,4 21,0 21,5
1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

2 Större förändringar skall kommenteras.

Investeringar i 
anläggningstillgångar1 enligt 
nollalternativet (mnkr)
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Tabell 8

2004 2005 2006 2007 2008
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån 
lokalförsörjningsplanen

�        föregående års utgång 46283 52113 50951 51376 51876
�        ökning under året 5830 425 500 45
�        minskning under året 1162
�        vid årets utgång (A) 52113 50951 51376 51876 51921

Förbättringsutgift på annans 
fastighet 1 10,5 11,0 11,0 9,0 6,0

�        nyinvesteringar 4,1 5,0 5,0 4,0 3,0
�        avskrivningar 3,9 4,5 5,0 6,0 6,0

Total årshyra enligt 
hyresavtal, utifrån 
lokalförsörjningsplan (B) 2 64,3 67,7 70,0 72,5 75,0

Genomsnittlig hyra 
(kr/m2LOA) 3 1234 1329 1363 1398 1445

Lokalkostnader (C) 4 70,8 74,6 77,2 79,9 82,7

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 5

1359 1464 1503 1540 1593

Lokalkostnadens andel av 
verksamhetens totala 
kostnader 6 17% 17% 18% 18% 18%
1 En redovisning skall 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, då sådan beräknas ske, samt eventu
 återställningskostnader vid avflyttning.
3 Beräknas som B/A.
4 Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, dvs. samma summa.
Kostnader som ingår skall redovisas i not.
5 Beräknas som C/A.
6 Beräknas utifrån nollförslaget.

Redovisning av lokaler enligt 
nollalternativet (mnkr)
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