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 Regeringen 
 Utbildnings- och kulturdepartementet 

 103 33 STOCKHOLM 
 

   
Budgetunderlag för Högskolan i Borås avseende 
perioden 2007-2009 
 
I enlighet med regeringens beslut 2005-12-01 överlämnar styrelsen för 
Högskolan i Borås härmed budgetunderlag avseende perioden 2007-2009. 
Budgetunderlaget baseras på de planeringsförutsättningar som anges i budget-
propositionen för 2006 (Prop. 2005/06:01) samt utfall i högskolans års-
redovisning för 2005. Uppgifterna redovisas i enlighet med vad som anges i 
utbildningsdepartementets PM 2005-12-01. 
 
1 Inledning – en profilerad högskola med en unik 
universitetsidé 
 
I maj 2005 inlämnade Högskolan i Borås en ansökan till regeringen om att få 
bli Sveriges första professionsuniversitet. Universitetsstatus och rätt att utfärda 
professionsinriktad doktorsexamen är en förutsättning för att fullt ut 
förverkliga den inneboende potentialen i en alternativ och kompletterande 
utbildnings- och forskningsmodell. Professionsuniversitetets idé bygger på ett 
närmande mellan akademin och det omgivande samhället, till ömsesidig nytta.   
 
Ett professionsuniversitet i Borås kommer att fungera som en samverkansarena 
för lärande och kunskapsutveckling där nyckelbegreppet är partnerskap. Nära, 
konsekvent och jämlikt samarbete mellan universitet och yrkesliv kännetecknar 
verksamheten i professionsuniversitetet på alla nivåer. Genom de täta banden 
mellan å ena sidan lärosätet och å den andra den privata och offentliga sektorn 
skapas förutsättningar för att öka utbildningens och forskningens samhälls-
relevans. Samtidigt etableras genom samverkan kanaler för att distribuera och i 
praktiken omsätta den nya kunskap som växer fram vid lärosätet.  

 
Professionsuniversitetets unicitet i det svenska utbildningslandskapet kommer 
sig också av dess systematiska strävan att integrera vetenskaplig kunskap med 
den i yrkeslivet etablerade förtrogenhetskunskapen. Detta perspektiv bidrar till 
forskningens och grundutbildningens egenart och relevans. 

 
Universitetsansökan tar sin utgångspunkt i en väl utvecklad profil att utbilda 
för, forska om och arbeta tillsammans med arbetslivet. Till skillnad från 
traditionell akademisk organisationsindelning i ämnen så relaterar varje 
institution vid Högskolan i Borås, med sin utbildning och forskning, till väl 
avgränsade professionsområden. 
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Högskolans tydliga profil och ambitionsnivå vad gäller att erhålla examens-
rättigheter för professionsinriktad doktorsutbildning innebär ett utökat och 
förnyat sätt att se på akademins uppdrag i förhållande till ett allt mer kunskaps-
intensivt arbetsliv och en föränderlig omvärld. Högskolan i Borås ansluter i 
sina ambitioner att få rättigheter för professionsinriktad doktorsexamen till en 
internationell utveckling där även nordiska länder ingår. Professions-
universitetskonceptet har däremot inte tillämpats fullt ut i Sverige. Med 
utgångspunkt i den utvecklingspotential som finns i konceptet, och med 
anledning av identifierade behov från arbetslivet, så utgör ambitionen att få 
rättigheter att bli ett professionsuniversitet Högskolan i Borås absolut 
viktigaste mål för perioden 2007-2009.  Det resonemang och de förslag som 
lämnas i detta budgetunderlag skall ses mot detta mål.  

 
2 Grundläggande högskoleutbildning 

 
2.1 Högskolans uppdrag  
 
De planeringsförutsättningar som gavs för Högskolan i Borås i regleringsbrev 
för 2005 innebar att högskolan stod inför stora ekonomiska utmaningar 2006. 
Budgetprocessen inför 2006, som genomfördes under första halvåret 2005, 
präglades därför av ett målmedvetet arbete för att reducera utbildningsutbudet 
och kostnadsnivån till ersättningstaket för grundutbildning för att därigenom 
säkerställa en långsiktig ekonomisk utveckling.  
 
I budgetpropositionen för 2006 tilldelades Högskolan i Borås 590 extra platser, 
varav 190 platser och 6,6 mkr erhölls genom tilläggsbudgeten och avsåg 2005. 
Detta positiva besked förändrade högskolans planering för perioden 2006-
2008. Tidpunkten för tilldelningen innebar dock att högskolans rekrytering till 
höstens utbildningar präglades av återhållsamhet i linje med tidigare budget-
beslut för 2006. Sammantaget innebär de förändrade villkoren att Högskolan i 
Borås redovisar ett positivt verksamhetsutfall om 11,9 mkr samtidigt som 
högskolan behöver använda sparade prestationer till ett värde av 14,0 mkr för 
att nå ersättningstaket för 2005.  
 
Övrig resultatredovisning av den grundläggande högskoleutbildningen för 
2005 ska ses som ett resultat av Högskolan i Borås medvetna satsning på 
utbildningar upp till magisternivå. Satsningen innebär att högskolan visar en 
ökning av det totala antalet examina trots att högskolans anpassning av 
utbildningsutbudet till ersättningsnivån, enligt regleringsbrev 2005, medfört att 
antalet helårsstudenter minskat med ca 900 sedan 2003. Ökningen av antalet 
examina medför att högskolan bedömer förutsättningarna att nå samtliga 
examensmål för perioden 2005-2008 som goda.  
 
Vidare visar resultatet att högskolan når målet för 2005 att minst en tredjedel 
av antalet lärarexamina bör ha inriktning mot matematik, teknik eller 
naturvetenskap.  För utbildningsområdet teknik betyder ökningen av antalet 
examina att högskolan når regeringens mål om ett ökat antal examina inom 
området i förhållande till 2004.  
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Generellt visar 2005 på en fortsatt stark efterfrågan på högskolans utbildningar. 
Starkast är efterfrågan på utbildningar inom vård, textil och design samt 
biblioteks- och informationsvetenskap. Inom vissa områden är dock efterfrågan 
fortsatt svag. Det gäller framförallt utbildningar med naturvetenskaplig och 
teknisk inriktning. Detta speglar den nationella situationen med svag efter-
frågan inom dessa utbildningsområden. Sammantaget innebär detta att hög-
skolan inte når regeringens mål att antalet helårsstudenter inom de naturveten-
skapliga och tekniska utbildningsområdena bör öka 2005 i förhållande till 
2004.   
 
Högskolan i Borås arbetar med att anpassa utbildningsutbudet så att det möter 
efterfrågan, från såväl presumtiva studenter, som från arbetsmarknaden. 
Emellertid förmår inte högskolan fullt ut tillgodose närområdets efterfrågan på 
högskoleutbildad personal. En fortsatt satsning på utbildningar utvecklade i 
samarbete med högskolans intressenter är därför nödvändig för den regionala 
tillväxten och för högskolans fortsatta utveckling mot professionsuniversitet.  
 
2.2 Professionsmaster 

 
Högskolan i Borås har med professionsuniversitetsinriktningen gjort ett 
medvetet och starkt profilerat val – ett val som Högskolan i Borås menar svarar 
mot morgondagens kompetens- och kunskapsbehov. Att driva en professions-
inriktad och konkurrenskraftig masterutbildning utgör i detta sammanhang ett 
naturligt och självklart steg i Högskolan i Borås fortsatta utveckling. 
 
Högskolan i Borås ställer sig mot denna bakgrund kritisk till delar av proposi-
tionen ”Ny värld – ny högskola”. Rätten att ge masterexamen är i regeringens 
förslag kopplad till ägandet av ett eller flera vetenskapsområden, alltså till en 
akademisk struktur som Högskolan i Borås inte har anslutit sig till. Med 
nuvarande och, i propositionen, föreslagen definition av vetenskapsområde så 
täcks inte Högskolan i Borås professionsinriktning in.  

 
Bristen på beaktande av professionsutbildningarnas särskilda förutsättningar 
ger upphov till märkliga konsekvenser: Högskolan i Borås är Sveriges främsta 
kompetenscentrum inom två av sina profilområden - textilutbildning samt 
biblioteks- och informationsutbildning. Genom att rätten att ge masterexamen 
inte är kvalitetsrelaterad, utan avhängig tillgången till vetenskapsområde, kan 
landets ledande utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap 
respektive textilområdet endast utfärda en europeiskt gångbar avancerad 
akademisk examen efter särskild prövning. 

 
Högskolepropositionen tillhandahåller en öppning för högskolor utan 
vetenskapsområde genom skrivningar om att dessa skall kunna ansöka om att 
ge masterutbildning inom särskilda profilområden. För Institutionen Textil-
högskolans del vore det aktuellt att bli prövad inom områden som Design, 
Textile and Design Management, Textile Technology samt Textile Craft. Dock 
vore ett dylikt ansökningsförfarande förknippat med osäkerheter och 
planeringssvårigheter.  
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Möjligheten att ansöka om ”profilmaster” är således inte ett fullgott alternativ 
till en generell rätt att utfärda masterexamen. Den förstnämnda vägen är resurs-
krävande och försämrar positionen i förhållande till konkurrerande lärosäten. 
Medan t.ex. de biblioteksutbildningar som ges vid universiteten blir automatisk 
bemyndigade att ge masterprogram, måste Högskolan i Borås, där i princip all 
forskning i ämnet bedrivs och nästan alla professorer finns, invänta resultatet 
av en sannolikt flerårig prövningsprocess innan motsvarande utbildning vid 
Högskolan i Borås kan ges. 

 
Högskolepropositionen innehåller dock två undantag från huvudprincipen för 
att få utfärda masterexamen. Utöver den ovan nämnda möjligheten för 
högskolor utan vetenskapsområde att söka masterrättigheter inom sina 
profilområden, finns särskilda skrivningar rörande de konstnärliga utbild-
ningarna. Dessa betraktas som ett specialfall inom svensk högre utbildning, och 
förslås bli föremål för en egen examenskategori enligt samma struktur som 
gäller för generella examina.  
 
Propositionen anför en rad argument för att de konstnärliga utbildningarna bör 
betraktas som undantag från den allmänna examenskategorin. För det första 
framhålls att det inte finns något särskilt konstnärligt vetenskapsområde. För 
det andra lyfts dessa utbildningars särpräglade innehåll fram. För det tredje, 
slutligen, påpekas att en masterexamen på det konstnärliga området ”inte 
primärt tar sikte på en nära koppling till forskarutbildningen”.  

 
Högskolan i Borås menar att vad som i propositionen anförs rörande de konst-
närliga utbildningarnas särart väsentligen är översättbart på den typ av 
professionsinriktade masterprogram som Högskolan i Borås vill ge. Det finns, 
för det första, inget vetenskapsområde som fångar in professionsutbild-
ningarna. För det andra har dessa, bland annat genom partnerskapsidén och 
integrationen av förtrogenhets- och påståendekunskap, en unik karaktär. De 
professionsinriktade masterutbildningarnas huvudsakliga syfte är slutligen att 
förbereda studenterna för avancerad yrkesutövning, samtidigt som den kan vara 
en brygga till forskarutbildningen.  

 
Högskolan i Borås föreslår mot denna bakgrund att professionsinriktad master-
examen, i likhet med examina på konstnärliga utbildningar, betraktas som en 
egen examenskategori samt att Högskolan i Borås, som försök, får master-
examen med professionsinriktning under förslagsvis en femårsperiod. Detta 
försök kan ligga till grund för den fortsatta utvecklingen mot 
professionsinriktad doktorsutbildning.   

 
2.3 Högskolan i Borås betydelse för tillväxt och samhällsutveckling 

 
En primär uppgift för Högskolan i Borås är att tillgodose regionens behov av 
högskoleutbildad arbetskraft. Att högskolan lyckas väl att svara mot olika 
professionsområdens kompetensbehov visar sig av att utexaminerade studenter, 
trots konjunktursvängningar, generellt lyckas väl med att få arbete. Enligt 
Högskoleverkets undersökning får studenterna som examineras från Högskolan 
i Borås snabbt arbete efter avslutad utbildning. 
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Högskoleverkets undersökning visar 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 
tillväxtsprogram. 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 Götalandsregionen och Statliga 
delegationen för regional samverkan, i projektform, drivit olika aktiviteter med 
syfte att finna former för en generell höjning av Sjuhärads kompetens- och 
utbildningsnivå. Campus Sjuhärad går under 2006 in i en ny fas som avser 
kvalitativ utveckling av högskolans externa relationer.  

 
Campus Sjuhärad har också aktivt bidragit till utvecklingen av Bättre-koncepet 
som riktar sig till anställda vid små och medelstora företag i Sjuhärad, 
Skaraborg och Fyrstad. Bättre-konceptet utgör också ett exempel på det stärkta 
samarbetet mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan i 
Väst – ett samarbete som går under namnet Västra Götalands Högskolor. 
 
Samarbetet mellan lärosätena, syftar till att stärka och vidareutveckla bredden i 
utbildningsutbudet samt att samutnyttja högskolornas resurser för att möta 
studenternas efterfrågan och omvärldens krav på kvalificerad utbildning. 
Genom ett gemensamt utbud, som ökar tillgängligheten till högskoleutbildning 
i regionen, stärks respektive lärosäte. Samarbetet mellan de tre lärosätena har 
utvecklats mycket snabbt under den tid det formellt existerat. Samordning av 
lärar- och sjuksköterskeutbildningarnas specialiseringar samt gemensam 
utveckling och inköp av administrativa system är andra exempel på konkreta 
resultat av samarbetet.  
 
Högskolan i Borås ser en utvecklingspotential i att så effektivt och konkret som 
möjligt kunna fortsätta att utveckla samarbetet inom olika områden, speciellt 
med tanke på den stora förståelse och entusiasm som initiativet har mött bland 
personalen. Ambitionen är att samarbetet skall leda till att högskoleverksam-
heten i Västra Götaland beskrivs som ett väl samordnat utbildningssystem som 
väl hävdar sig i ett europeiskt kunskapsdrivet tillväxtvänligt och hållbart 
samhälle. 
 
Ett annat viktigt initiativ för att stärka högskolans betydelse för den lokala och 
regionala samhällsutvecklingen är tillkomsten av ESPIRA - Tillväxtcenter 
Sjuhärad. ESPIRA är en samverkansarena mellan Högskolan i Borås, lokala 
och regionala aktörer samt näringslivet som syftar till att utveckla 
nyföretagande och entreprenörskap.  
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Högskolans viktigaste bidrag är Centrum för entreprenörskap och affärsdesign 
(CEA). Inom CEA drivs bl a ett magisterprogram i entreprenörskap. CEA 
bedriver även opinionsbildande aktiviteter till studenter, allmänheten och 
elever på gymnasienivå.  
 
Ovan nämnda aktiviteter skall ses som exempel på högskolans ambition och att 
genom samarbete med regionala aktörer fortsätta utveckla högskolan som en 
drivkraft i regionens utveckling. 
 
2.4 Högskolan i Borås – En öppen högskola  
 
Högskolan verkar aktivt för uppfylla de ambitioner som formulerades i proposi-
tionen Den Öppna högskolan. Insatser för en, i bred mening, ökad mångfald 
ligger också i linje med professionsuniversitetets målsättning att högskolan ska 
tillvarata kompetens hos nya målgrupper. Högskolan i Borås kan även se 
tillbaka på ett längre, och i många avseenden, framgångsrikt arbete inom flera 
av de områden som lyfts fram i propositionen. Det positiva resultatet för 
Högskolan i Borås baseras på att högskolan under lång tid initierat eller deltagit 
i projekt för ökad mångfald, motverkan av social snedrekrytering, bedömning 
av reell kompetens och rekrytering av nya studentgrupper.  
 
Ett sådant exempel är samarbetet med stadsdelsnämnden Biskopsgården i 
Göteborgs kommun. Samarbetet syftar till att stimulera och underlätta över-
gången till högre studier för dem som bor i Biskopsgården, inte minst för dem 
med invandrarbakgrund. Målet är att bl.a. genom högre utbildning underlätta 
inträdet på den svenska arbetsmarknaden. Under 2005 har detta samarbete stått 
som modell för ett liknande initiativ tillsammans med Borås Stad.    
 
Att Högskolan i Borås lyckas rekrytera studenter från grupper som traditionellt 
inte genomför akademisk utbildning får särskild betydelse då Sjuhärads-
regionen tillhör de regioner i landet som har den lägsta andelen individer som 
har examen från högre utbildning. Högskolan i Borås kan också i sin 
utvärdering av rekryteringsinsatser för 2003-2005 konstatera att högskolan levt 
upp till flera mål vad gäller ökad mångfald hos högskolans studenter. 
Högskolan i Borås har under en rad år haft en högre andel studenter med 
utländsk bakgrund (20 %) än riksgenomsnittet (16 %). I jämförelse med 
riksgenomsnittet (24 %) har högskolan även en hög andel studenter från 
arbetarhem (32 %). Erfarenheterna från arbetet med breddad mångfald har lett 
till att Högskolan i Borås under 2005 tagit initiativet till att ytterligare ta steg 
inom området. Detta sker genom att koncentrera alla verksamheter i ett centrum 
för introduktionsutbildning och validering.  
 
2.4.1 Centrum för introduktionsutbildning och validering 
 
Vid Högskolan i Borås finns för närvarande ett antal verksamheter av 
högskoleintroducerande karaktär som syftar till att underlätta övergången till 
reguljära studier för nya målgrupper. Syftet med dessa verksamheter är dels att 
studenterna ska pröva på högskolestudier och dels att ge dem kunskaper för att 
såväl grundläggande som särskild behörighet ska uppnås.  
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En samordning av dessa verksamheter i en arbetsenhet innebär synergieffekter.  
Vidare skapas bättre förutsättningar för att dels tydliggöra dessa aktiviteter mot 
presumtiva studenter och dels utveckla nya verksamheter. De verksamheter 
som inledningsvis kommer att ingå i centrat är: 
 
• Akademiskt introduktionsår 
• Invandrarakademien 
• Olika basårsutbildningar 
• Validering 
• Projektet Aktionslärande validering  
 
Det Akademiska introduktionsåret vänder sig till studenter som vill pröva på 
akademiska studier och inte uppfyller kraven på grundläggande behörighet 
eller som av andra skäl tvekar att ta steget in i högskoleutbildning. För att 
kunna ge studenterna som klarat av det akademiska introduktionsåret en 
möjlighet till vidare högskolestudier, har ett visst antal platser reserverats på 
utbildningar som kräver grundläggande behörighet.  
 
Invandrarakademien är ett projekt som syftar är att underlätta utländska 
akademikers etablering på den svenska arbetsmarknaden. Ett viktigt inslag i 
Invandrarakademiens arbete är validering av utländska akademikers formella 
och reella kompetens. De som studerat klart vid InvandrarAkademien har 
antingen erhållit arbete, startat egen verksamhet eller valt att studera vidare till 
en högre examen. 
 
Högskolan i Borås har under lång tid anordnat basårsutbildningar. De omfattar 
ett års studier och ger behörighet i naturvetenskapliga/tekniska utbildningar vid 
högskolor och universitet. För att ytterligare nå nya målgrupper erbjuder 
högskolan ett naturvetenskapligt basår för studenter som vill nå den behörighet 
som krävs för lärarprogrammet med naturvetenskaplig inriktning.  
 
Professionsuniversitetet har som mål att i nära samverkan med företrädare för 
respektive profession utarbeta valideringskriterier för bedömning av bl.a. den 
sökandes reella kompetens. Med det som grund kan validering av kunskaper 
och kompetens förvärvade genom kvalificerad yrkesverksamhet eller på annat 
sätt ske mer systematiskt. Detta är en förutsättning för en breddad och rätts-
säker rekrytering. Som ett led i detta arbete har högskolan i samarbete med 
kommuner i regionen startat projektet Aktionslärande validering. Syftet är att 
utbilda barnskötare till lärare i förskolan där grunden består i gedigen praktisk 
erfarenhet. Befintlig handlingskompetens synliggöres genom validering som 
kompletteras med aktionslärande.  
 
2.4.2 Studentservice 
 
Samtliga ovanstående verksamheter har varit framgångsrika när det gäller att 
rekrytera studenter med annan etnisk bakgrund eller studieovana miljöer samt 
att stimulera till fortsätta akademiska studier. Dessa nya studentgrupper ställer i 
ökad utsträckning krav på skilda typer av stödfunktioner. För att kunna svara 
mot dessa krav har Högskolan i Borås utvecklat en pedagogisk stödfunktion, 
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Studentsupport. Med bland annat medel från Rekryteringsdelegationen har 
Studentsupport sedan 1998 utvecklat professionell handledning och stöd i: läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi, röst, tal och kommunikation, svenska som 
andraspråk, matematik samt engelska.  
 
Dessa funktioners organisatoriska och fysiska placering i Bibliotek & lärande-
resurser och utvecklingen av miniseminarier och workshops har skapat en ökad 
tillgänglighet och synlighet av Studentsupports verksamhet.  
 
För att ytterligare förstärka stödet till studenterna kommer en samlad Student-
serviceenhet med organisatoriskt hemvist under Bibliotek & läranderesurser 
skapas under 2006. Utöver nuvarande studentsupport föreslås bl.a. student-
hälsa, handikappsamordning, nationell och internationell studievägledning 
samt en ny karriärrådgivningsfunktion ingå i Studentserviceenheten. Även 
andra typer av servicefunktioner till stöd för studenten kan utvecklas inom 
ramen för en samlad studentserviceenhet.  
 
Initiativet utgör ytterligare exempel på hur högskolan genom samordning av 
verksamhet vill skapa synergieffekter och stärka aktiviteter till stöd för nu-
varande och presumtiva studenter. Exemplen skall också ses som ett uttryck för 
högskolans ambition att prioritera arbetet med att underlätta för icke-
traditionella grupper att bedriva högre utbildning. 
 
2.5 Prioriterade satsningar inom grundläggande högskoleutbildning 
 
Regeringens satsning på nya utbildningsplatser vid Högskolan i Borås innebär 
att perioden 2006 kommer att präglas av expansion av grundutbildningen. De 
nya utbildningsplatserna medför att Högskolan i Borås kan realisera flertalet av 
de förslag till utbyggnad som presenterats i tidigare budgetunderlag.  
Expansionen innebär även att högskolan kan ta viktiga steg i utvecklingen av 
grundutbildningen i enlighet med universitetsansökan.  
 
Förslaget till förändring för perioden 2007-2009 visar att Högskolan i Borås 
har kapacitet till att expandera ytterligare (tabell 5A). Därutöver vill Högskolan 
i Borås ha ett särskilt uppdrag för att utveckla modeller för samverkan och 
partnerskap för grundutbildningen i enlighet med professionsuniversitetsidén. 
Detta ansluter till de tankar kring särskilda åtaganden av tillfällig karaktär som 
lyfts fram i förslaget till nytt resursfördelningssystem för högskolans 
grundutbildning (SOU 2005:48). Ett sådant uppdrag kan ligga till grund för ett 
långsiktigt åtagande för Högskolan i Borås att utveckla och driva verksamheten 
i enlighet med professionsuniversitetsidén.   
 
Med anledning av utredningsdirektivet gällande en ytterligare utbyggnad och 
nyetablering av polisutbildning i Sverige vill Högskolan i Borås markera ett 
starkt intresse för att kunna erbjuda en sådan. En polisutbildning skulle passa 
väl in i en struktur som bygger på professionsuniversitetstanken. Samordning 
skulle kunna utvecklas med flera av de utbildningar och den forskning som 
idag bedrivs. Angående mångfald och breddad rekrytering är det frågor som 
Högskolan i Borås har arbetat framgångsrikt med.  
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Högskolan i Borås kommer att följa utredningen och vidta de åtgärder som är 
möjliga för att kunna presentera ett förslag om etablering av en polisutbildning 
i Borås. Vidare vill Högskolan i Borås, med utgångspunkt i sin fleråriga 
satsning att förverkliga ambitionerna i propositionen Den Öppna högskolan, 
markera en beredskap att åta sig särskilda uppdrag vad gäller att utveckla 
former och metoder för validering och för aktiviteter som kan stå som nationell 
modell för breddad rekrytering. 
 
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 
bedriver högskolan ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete 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 förtrogenhets-
kunskap som utvecklas inom professionerna utveckla utbildningens och forsk-
ningens kvalitet och relevans.  
 
Sedan tidigare har Högskolan i Borås två etablerade nationellt ledande forsk-
ningsområden nämligen Textil och Design samt Biblioteks- och Informations-
vetenskap.  Högskolans institutioner har också preciserat ett antal forsknings-
profiler med stark koppling till olika professionsområden och med nationell, 
regional och lokal förankring. Nästa steg har varit att genom tvärvetenskapliga 
och professionsinriktade forskningsteman knyta samman de institutions-
specifika forskningsmiljöerna till övergripande högskolegemensamma profiler.  
 
Exempel på forskningsprofiler är Smarta textilier, Informationssystem och 
bibliotekstjänster, Energisystem och miljö samt Kvalitetsdriven logistik och 
handel. Karaktäristiskt för dessa profiler är att de ligger i framkanten av den 
teknologiska utvecklingen inom respektive område, att de är högskoleöver-
gripande och bygger på nära samverkan med företag och organisationer i 
högskolans omvärld. 
 
En annan viktig satsning i strävan att bygga upp en kvalificerad forsknings-
miljö 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 forskarskolor för olika områden.  
 
Fokus kommer under den kommande treårsperioden att ligga på en fortsatt 
implementering och konkretisering av professionsuniversitetet. Särskilt vikt 
kommer att läggas vid utvecklingen av ett samverkanscentrum för textil-
området samt uppbyggnad av en professionsinriktad doktorsskola i textil och 
design. Vidare kommer högskolan att fördjupa samarbetet med SP genom 
satsning på ett kunskapscentrum inom Waste refinery. 
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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 
genomgripande strukturomvandling som bl.a. inneburit att en stor del av 
produktionen av kläder och textilier flyttats till s.k. låglöneländer, en tendens 
som återfinns 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 produkt-
utveckling att försvinna. För att i ljuset av denna strukturomvandling stärka 
företagens konkurrenskraft och bibehålla kunskapsintensiva verksamheter i 
Sverige föreslås att Högskolan i Borås får i uppdrag att bygga upp ett 
samverksanscentrum för textilområdet i partnerskap med externa aktörer.  
 
Syftet med samverkanscentret är att stödja textilbranschens utveckling genom 
forskning, kompetensutveckling, produktutveckling och affärsutveckling. 
Kompetenscentret skall utgöra en samverkansarena som på ett strukturerat och 
jämbördigt sätt skapar förutsättningar för ett kontinuerligt kunskaps- och 
kompetensutbyte mellan professionsuniversitetet och dess samarbetspartner.   
 
Bakom utvecklingen av samverkanscentret står näringslivet, forskningsinstitut, 
och olika forskargrupper vid Högskolan i Borås. Kompetenscentret skall ledas 
av en styrelse där olika företrädare för textilområdet är representerade.  
 
Ett samverkanscentrum möjliggör olika former av samarbete med näringslivet, 
forskningsinstitut som SP Sveriges provnings och forskningsinstitut och andra 
externa aktörer. Exempel på former för samverkan är samutnyttjande av 
kvalificerad utrustning och gemensamt drivna forsknings- och 
produktutvecklingsprojekt.  
 
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 2007 
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, till-
sammans med flera externa aktörer. Doktorsskolan skall bedriva en integrerad 
doktorsutbildning 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 praktik-
baserad och professionsinriktad forskning utgörs av en kombination av 
forskning genom experimentell verksamhet och forskning för utveckling av 
den professionella verksamheten.  
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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 textila 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 utövning, 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 
doktorandernas möjligheter att arbeta med gemensamma frågeställningar och 
projekt men med olika angreppsvinklar beroende på vald inriktning på ut-
bildningen. Doktorsskolan förväntas attrahera individer, nationellt och inter-
nationellt, som önskar utveckla sin professionella förmåga. Uppbyggnaden av 
en doktorsskola kring bredare teman kommer också att innebära att 
doktoranderna oavsett inriktning, kan verka i en samlad forskningsmiljö.  
 
3.2.3 Samverkan med SP (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut) 
 
Högskolan i Borås har inom ingenjörsområdet unika utvecklingsmöjligheter 
genom den samverkan som etablerats med SP. 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. 
 
Dessa forskningsmiljöer vid SP och vid Institutionen Ingenjörshögskolan bildar 
tillsammans grund för framgångsrika masters- doktors- och ingenjörsprogram 
med hög kvalitet inom flera områden. Exempel på sådana områden är polymer-
teknik, energi och materialåtervinning, bioteknik, samt logistik och transport. 
Ambitionen hos både SP och Högskolan i Borås är att fördjupa samarbetet 
ytterligare, främst i form av forskningsprojekt och utbildningar.  
 
Ett framgångsrikt exempel på samarbetet mellan SP och Högskolan i Borås är 
den tvååriga magisterutbildning i energi och materialåtervinning som startades 
2004. Med utgångspunkt i samarbetet inom detta område avser Högskolan i 
Borås och SP tillsammans med Borås Stad och Chalmers tekniska högskola 
utveckla ett tvärvetenskapligt kunskapscentrum inom Waste refinery för om-
vandling av organiskt avfall.  
 
Dagens avfallshantering är ett globalt problem som utgör ett reellt hot mot ut-
vecklingen av ett mer hållbart samhälle. Ambitionen är att skapa en nationell 
och internationell plattform för en ekonomisk, miljöanpassad och socialt 
hållbar hantering av avfall baserad på integrerad utveckling av 
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forskningsområdena termisk och biologisk behandling. Centrat har som mål att 
ta fram metoder för att kunna omsätta avfallet till nyttiga resurser för 
samhället.   
 
Waste refinery är ett bra exempel på professionsuniversitetets ambition att 
finna former för hur problemställningar kan formuleras och för hur kunskaps-
utveckling kan ske i samarbete mellan akademi och profession. Genom 
samarbetet får högskolans forskare även tillgång till en infrastruktur och 
utrustning där metoder och teorier kan praktiseras i direkt tillämpning.  
 
4. Sammanfattande bedömning  
 
Som framgår av föreliggande skrivelse är högskolans övergripande målsättning 
att fortsätta det omfattande kvalitetsutvecklingsprojekt som syftar till att skapa 
Sveriges första professionsuniversitet. Ambitionen att få rättigheter att bli ett 
professionsuniversitet utgör det absolut viktigaste målet för Högskolan i Borås 
under perioden 2007-2009. 
 
Detta mål ställer Högskolan i Borås inför ett antal utmaningar inom samtliga av 
högskolans verksamhetsfält. Ovan har visats på några satsningar som ligger i 
linje med högskolans målsättning vad det gäller att finna fram till modeller som 
har som yttersta mål att stärka högskolans roll i samhällsutvecklingen.  
 
Högskolan i Borås ansöker därför om ett särskilt uppdrag för att utveckla 
modeller för samverkan och partnerskap i enlighet med professionsuniversitets-
idén. Ett sådant uppdrag kan även ligga till grund för ett långsiktigt åtagande 
för Högskolan i Borås att utveckla och driva verksamheten i enlighet med 
professionsuniversitetsidén.   
 
För att ytterligare kunna utveckla verksamheten anhåller Högskolan i Borås om 
att, på försök under en femårsperiod, få utveckla en masterexamen med 
professionsinriktning. En masterexamen med professionsinriktning anknyter 
även till den professionsinriktade doktorsskola i textil och design som 
högskolan vill få i uppdrag att bilda under 2007.  
 
Högskolan i Borås äskar därför medel för: 
 
1. Ett särskilt uppdrag för att utveckla modeller för samverkan och partnerskap 

i enlighet med professionsuniversitetsidén (10 mkr/år). 
 
2. En generell ökning av den grundläggande högskoleutbildningen i enlighet 
    med tabellerna 5 och 5A. 
 
3. Ett utökat forskningsanslag genom ett särskilt uppdrag för utveckling av ett 

                    samverkanscentrum i textil, en doktorsskola i textil och design, samt  
    vidareutveckla samarbetet mellan SP och Högskolan i Borås (10   mkr som 
    sedan ökar med 5 mkr/år). 
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Därutöver vill högskolan markera ett starkt intresse för en etablering av 
polisutbildning till Högskolan i Borås. En polisutbildning skulle passa väl in i 
professionsuniversitetskonceptet. Därutöver skulle samverkansvinster kunna 
utvecklas mellan en polisutbildning och flera av de utbildningar och den 
forskning som högskolan bedriver. 
 
Vidare vill Högskolan i Borås, med utgångspunkt i sin fleråriga satsning att 
förverkliga ambitionerna i propositionen Den Öppna högskolan, markera en 
beredskap att åta sig särskilda uppdrag vad gäller att utveckla former och 
metoder för validering och för aktiviteter som kan stå som nationell modell för 
breddad rekrytering. 
 
Beslut i ärendet har fattats av Högskolan i Borås styrelse vid sammanträde den 
17 februari 2006 efter föredragning av Tf rektor Lena Nordholm. Närvarande 
var förutom Tf rektor och myndighetschef, vice ordförande Roland Andersson, 
ledamöterna Hans Björk, Hanna Hallnäs, Else-Marie Lindgren, Berit Olsson, 
Michael Pirs, Sebastian Spogardh och Bo Westerlund. Närvarande fackliga 
representanter var Monica Hammarnäs och Ola Högberg. Frånvarande vid 
styrelsemötet var ordförande Gun Hellsvik, Claes Bankvall, Stig-Arne Blom, 
Mimmi Kylemark, Solveig Kjörnsberg och Lise-Lotte Lenberg. 
 
 
 
 
 
 
 
Lena Nordholm   
Tf rektor  
   Magnus Bergenholtz   
   Ekonom 
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Tabell 1

Total budget; 2005 2006 2007 2008 2009
 nollförslag (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter
Anslag1. 366,1 411,3 422,9 433,3 443,7
Avgifter och andra 
ersättningar (A)
Bidrag (B) 38,2 43,1 46,5 50,3 54,4
Finansiella intäkter 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1

Summa intäkter 430,8 481,5 498,1 514,0 530,3

Verksamhetens 
kostnader
Personal 264,9 292,2 310,9 322,4 333,5
Lokaler 72,1 77,2 79,9 82,7 85,1
Drift/Övrigt 62,8 80,2 82,2 84,3 86,4
Avskrivningar 18,2 22,3 22,9 23,4 24,0
Finansiella kostnader 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3

Summa kostnader 418,9 472,9 497,0 514,0 530,3
Periodens 
kapitalförändring/ 
Periodens resultat 11,9 8,6 1,2 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.

31,129,425,6 26,3 27,8

 
 

Tabell 2

Nollförslag för 
verksamhetsgren:

2005 2006 2007 2008 2009

Grundläggande 
högskoleutbildning (mnkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 

 - takbelopp 334,1 377,7 387,7 395,5 403,4
 - särskilda åtaganden

Avgifter och andra ersättningar 19,6 22,3 23,4 24,6 25,8
Bidrag 20,0 17,3 18,2 19,1 20,0
Finansiella intäkter 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1
Summa intäkter 374,6 418,1 430,2 440,1 450,3

Verksamhetens kostnader
Personal 217,6 235,1 249,2 255,8 261,6
Lokaler 70,7 74,4 76,6 78,8 80,6
Drift/Övrigt 50,8 67,7 69,4 71,1 72,9
Avskrivningar 16,4 20,1 20,6 21,1 21,6
Finansiella kostnader 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Summa kostnader 356,4 398,3 416,9 428,0 438,0
Periodens kapitalförändring/ 
Periodens resultat 18,2 19,8 13,3 12,1 12,3

1. Med anslag avses de medel som regeringen anvisat myndigheten i budgetproposition för 2006
i 2006 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:

2005 2006 2007 2008 2009

Forskning och 
forskarutbildning (mnkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 32,1 33,6 35,2 37,8 40,3
Avgifter och andra 
ersättningar 6,0 4,0 4,4 4,8 5,3
Bidrag 18,2 25,8 28,4 31,2 34,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 56,3 63,4 68,0 73,9 80,0

Verksamhetens kostnader
Personal 47,3 57,1 61,7 66,6 71,9
Lokaler 1,4 2,8 3,3 3,9 4,5
Drift/Övrigt 12,0 12,5 12,8 13,1 13,5
Avskrivningar 1,8 2,2 2,3 2,3 2,4
Finansiella kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 62,6 74,6 80,1 85,9 92,2
Periodens 
kapitalförändring/ 
Periodens resultat -6,3 -11,2 -12,1 -12,1 -12,3

1. Med anslag avses de medel som regeringen anvisat myndigheten i budgetproposition för 2006
i 2006 års prisnivå.  

 
 
 

Tabell 4

Total budget 2005 2006 2007 2008 2009
förändringsförslag (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 366,1 411,3 452,9 473,3 498,7
Avgifter och andra 
ersättningar (A) 0,0 26,3 27,8 29,4 31,1
Bidrag (B) 38,2 43,1 46,5 50,3 54,4
Finansiellt intäkter 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1
Summa intäkter 405,2 481,5 528,1 554,0 585,3

Verksamhetens kostnader
Personal 264,9 292,2 329,4 350,4 373,0
Lokaler 72,1 77,2 79,9 82,7 85,1
Drift/Övrigt 62,8 80,2 89,7 93,8 99,4
Avskrivningar 18,2 22,3 24,9 25,4 26,0
Finansiella kostnader 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Summa kostnader 418,9 472,9 525,0 553,5 584,8
Periodens 
kapitalförändring/ 
Periodens resultat -13,7 8,6 3,2 0,5 0,5

1. Med anslag avses de medel som regeringen anvisat myndigheten i budgetproposition för 2006
i 2006 års prisnivå. 

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

Förändringsförslag för verksamhetsgren: 2005 2006 2007 2008 2009
Grundläggande högskoleutbildning (mnkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 334,1 377,7 387,7 395,5 403,4
- Förslag till utbyggnad av den grundläggande 
högskoleutbildningen 10,0 15,0 25,0
- Förslag till ett särskilt uppdrag att utveckla 
modeller för samverkan och partnerskap i  
enlighet med professionsuniversitetet 

10,0 10,0 10,0
Avgifter och andra ersättningar 19,6 22,3 23,4 24,6 25,8
Bidrag 20,0 17,3 18,2 19,1 20,0
Finansiella intäkter 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1
Summa intäkter 374,6 418,1 450,2 465,1 485,3

Verksamhetens kostnader
Personal 217,6 235,1 267,7 281,3 295,1
Lokaler 70,7 74,4 76,6 78,8 80,6
Drift/Övrigt 50,8 67,7 76,9 80,6 84,4
Avskrivningar 16,4 20,1 22,6 23,1 23,6
Finansiella kostnader 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Summa kostnader 356,4 398,3 444,9 465,0 485,0
Periodens kapitalförändring/ Periodens 
resultat 18,2 19,8 5,3 0,1 0,3

1. Med anslag avses de medel som totalt anvisat myndigheten i budgetpropositionen för 2006
avseende den grundläggande högskoleutbildningen i 2006 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.
2. De belopp som anges på rederna Förslag till förändring av takbelopp nr 1, 2 resp. 3 skall anges med
ackumulerade värden
3. Det bör av tabellen framgå på raderna Förlag till förändring av takbelopp nr 1, 2 resp. 3 om lärosätets förslag
avser en engångssatsning eller om förslaget innebär en permanent nivåhöjning. Detta skall framgå genom att en
engångsatsning endast tas upp det år en resursförstärkning begärs

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 i antalet helårsstudenter

2006 2007 2008 2009 Beräknad total 
förändring

Prognos Ber. Ber. Ber.
Humanistiskt 181 10 20 30 30
Juridiskt 144 20 60 100 100
Samhällsvetenskapligt 1355 40 80 120 120
Naturvetenskapligt 656 10 20 30 30
Tekniskt 976 20 40 60 60
Vård 631 20 20
Medicinskt 212 10 10
Undervisning 769 0
Övrigt 700 0
Design 66 30 40 50 50

Summa 5689 130 260 420 420
Summa förändring av takbelopp i 
2006 års prisnivå 10 15 25 25

Förändring av antalet helårsstudenter i kolumnerna för år 2 och 3 skall avse den 
ackumulerade förändringen.

1. Med förändring avses sådan förändring som påverkar takbeloppet. Övriga förändringar av 
antalet helårsstudenter som planeras inom oförändrat takbelopp sätts inom parentes under 
respektive utbildningsområde.

Lärosätets förslag för år 0 samt 
förslag till förändringar av antalet hst 
fördelade på utb.omr.1
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Tabell 6

Förändringsförslag för 
verksamhetsgren:

2005 2006 2007 2008 2009

Forskning och forskarutbildning 
(mnkr)

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag 32,1 33,6 35,2 37,8 40,3

 - Särskilt uppdrag utveckling av 
professionsinriktad forskning 10,0 15,0 20,0

Avgifter och andra ersättningar 6,0 4,0 4,4 4,8 5,3
Bidrag 18,2 25,8 28,4 31,2 34,3
Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa intäkter 56,3 63,4 78,0 88,9 100,0

Verksamhetens kostnader
Personal 47,3 57,1 61,7 69,1 77,9
Lokaler 1,4 2,8 3,3 3,9 4,5
Drift/Övrigt 12,0 12,5 12,8 13,1 15,0
Avskrivningar 1,8 2,2 2,3 2,3 2,4
Finansiella kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa kostnader 62,6 74,6 80,1 88,4 99,7
Periodens kapitalförändring/ 
Periodens resultat -6,3 -11,2 -2,1 0,4 0,2

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

 
 
 
 

Tabell 7

2005 2006 2007 2008 2009
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 48,6 41,2 43,4 48,8 55,8
Beräknad nyupplåning 9,3 24,5 28,3 30,4 33,1
 - varav investeringar i immateriella 
anläggningstillgångar 0,2 1,1 1,0 1,0 1,0
 - varav förbättringsutgifter på annans 
fastighet 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0
Beräknad amortering -16,7 -22,3 -22,9 -23,4 -24,0
UB lån i Riksgäldskontoret 41,2 43,4 48,8 55,8 64,9
Beräknad räntekostnad 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3
Ränteantaganden för nyupplåning (%) 1,78% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Föreslagen låneram 2 utifrån 
totalbudget, inklusive förändringar 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
Investeringar som ej skall 
lånefinansieras 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totalt investeringsbehov 9,3 24,5 28,3 30,4 33,1

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 7 A Redovisning av kostnader för mervärdesskatt

Belopp i tkr 2005 2006 2007 2008 2009
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Mervärdesskatt som lärosättet 
har prognosticerat/prognos-
tiserar

29 398 31 000 33 000 35 000 37 000

 - högskolemoms -1 760 -1 850 -1 950 -2 050 -2 150
Netto att rekvirera från 
kammarkollegiet

27 638 29 150 31 050 32 950 34 850
 

 
 
 

Tabell 8

2005 2006 2007 2008 2009
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån 
lokalförsörjningsplanen

 - föregående års utgång 52113 51215 51658 52543 52543
- ökning under året 125 700 960
 - minskning under året 1023 257 75
 - vid årets utgång (A) 51215 51658 52543 52543 52543

Förbättringsutgift på annans 
fastighet 1 1,0 2,0 2,0 1,0

 - nyinvesteringar 5,5 6,0 6,0 6,0 5,0
- avskrivningar 5,0 5,0 6,0 6,0

Total årshyra enligt hyresavtal, 
utifrån lokalförsörjningsplan (B) 
2 66,3 67,5 70,2 72,1 73,9

Genomsnittlig hyra (kr/m2LOA) 3

1295 1307 1336 1372 1406

Lokalkostnader (C) 4 72,1 77,2 79,9 82,7 85,1
Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 5

1408 1494 1521 1574 1620

Lokalkostnadens andel av 
verksamhetens totala kostnader 6

17% 18% 18% 18% 16%

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 eventuella
 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)

 
 


