Bilaga 37: Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
25:74

Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. (ramanslag)
Disponeras av Kammarkollegiet
25:74 ap.1
Svenska studenthemmet i Paris (ram)
25:74 ap.2
Bidrag till Sveriges förenade studentkårer (ram)
25:74 ap.4
Informationsinsatser i utlandet (ram)
25:74 ap.5
Svenskundervisning i utlandet (ram)
25:74 ap.6
Vissa stipendier (ram)
25:74 ap.7
Stödåtgärder inom ramen för EU:s
utbildningsprogram (ram)
25:74 ap.8
Europeiskt presidieåtagande (ram)
25:74 ap.10
Mälardalens högskola (ram)
25:74 ap.14
Linnéjubileet (ram)
25:74 ap.15
Göteborgs universitet (ram)
25:74 ap.16
Södertörns högskola (ram)
25:74 ap.17
Matematiksatsning (ram)
25:74 ap.19
Ny utbildnings- och examensstruktur (ram)
25:74 ap.20
Insatser för rekrytering av akademiker till
lärarutbildningen (ram)
25:74 ap.21
Fördelas efter beslut av regeringen (ram)
25:74 ap.22
Högre praktisk förvaltningsutbildning (ram)
25:74 ap.23
Medel för kombinationsläkare (ram)
25:74 ap.24
Holdingbolag (ram)
25:74 ap.25
Stimulera ytterligare samarbete, profilering och
koncentration mellan universitet och högskolor
(ram)
25:74 ap.27
Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen (ram)
25:74 ap.32
Projekt för invandrade akademiker (ram)
25:74 ap.35
Särskilda lärarutbildningar, SÄL (ram)
Disponeras av Uppsala universitet
25:74 ap.9
Statlig ålderspensionsavgift (ram)

1.1

532 148tkr
1 663 tkr
218 tkr
3 000 tkr
4 500 tkr
800 tkr
1 438 tkr
250 tkr
800 tkr
7 000 tkr
4 589 tkr
4 222 tkr
10 000 tkr
30 000 tkr
27 000 tkr
3 768 tkr
8 400 tkr
261 000 tkr
45 000 tkr
20 000 tkr

45 000 tkr
8 500 tkr
45 000 tkr
26 862 tkr
26 862 tkr

Villkor för anslag 25:74

25:74 ap.1 Svenska studenthemmet i Paris
Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition av Svenska
studenthemmet i Paris med vardera en fjärdedel av beloppet före den
31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december 2006.
Styrelsen skall senast den 22 februari 2006 till Regeringskansliet
(Utbildnings- och kulturdepartementet) lämna en ekonomisk redovisning
av medlens användning och uppnådda resultat.
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25:74 ap.2 Bidrag till Sveriges förenade studentkårer
Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition av Sveriges
förenade studentkårer.

25:74 ap.4 Informationsinsatser i utlandet
Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska
institutet.
Medlen under anslagsposten skall finansiera information om och
presentation av svensk högre utbildning i utlandet, inklusive drift,
underhåll och utveckling av den elektroniska informationsportalen med
information om svensk högre utbildning till utländska studenter
(Studyinsweden.se) samt verksamheten i samrådsorganet för nationell
samordning av informations- och marknadsföringsinsatser i utlandet.

25:74 ap.5 Svenskundervisning i utlandet
Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska
institutet.
Medlen under anslagsposten skall finansiera åtgärder som främjar
undervisning i svenska och om svenska förhållanden på högskolenivå i
utlandet. Av anslagsposten får högst 500 000 kronor utgöra ett årligt
bidrag till kostnader för anställning av en professor i svenska språket vid
universitetet i Tartu.

25:74 ap.6 Vissa stipendier
Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till Svenska
institutet.
Medlen under anslagsposten skall finansiera stipendier för studier vid
College of Europe samt insatser i samband med programmet för studentoch lärarmobilitet benämnt North2north inom ramen för Arktiska rådets
universitetssamarbete UArctic. Stipendier bör ges till personer som
genomgått svensk högskoleutbildning.
De två utbytesprogrammen bör utnyttja ungefär hälften vardera av
medelstilldelningen. Av anslagsposten får högst 80 000 kronor
disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för
stipendieprogrammen. Vidare får högst 50 000 kronor av anslagsposten
utgöra bidrag till det informationsarbete som det gemensamma
programkontoret för North2north utför.
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25:74 ap.7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram
Kammarkollegiet skall utbetala medlen efter rekvisition till
Internationella programkontoret för utbildningsområdet.
Medlen skall av Internationella programkontoret för utbildningsområdet
användas enligt följande. För Tempus, EU:s samarbetsprogram inom
högre utbildning med oberoende staters samvälde, Västra Balkan,
Mongoliet samt MEDA-länderna har 1 120 000 kronor beräknats för att
främja svenskt deltagande genom råd och information vid planering och
ansökan samt genom att stödja projektkoordinatörer och genomförande
av projekt. Vidare avser 106 000 kronor stöd för utveckling av
projektansökningar inom EU:s utbildningsprogram Leonardo da Vinci
och stöd för insatser som syftar till att vidareutveckla och sprida resultat
från programmet. Av beloppet utgör 212 000 kronor delfinansiering av
universitets och högskolors kostnader för intensivkurser i svenska
språket för Erasmusstudenter, s.k. EILC (Erasmus Intensive Language
Courses), 2006. EILC utgör en permanent aktivitet inom ramen för EU:s
utbildningsprogram Sokrates.

25:74 ap.8 Europeiskt presidieåtagande
Kammarkollegiet skall senast den 31 maj 2006 till Karlstads universitet
utbetala 250 000 kronor för att finansiera presidieåtagandet avseende
2006.

25:74 ap.9 Statlig ålderspensionsavgift
Uppsala universitet disponerar anslagsposten för de statliga
ålderspensionsavgifterna som uppstår för utbildningsbidrag till
doktorander. Anslaget skall finansiera samtliga avgifter för alla
doktorander inom universitet och högskolor. Resurserna avser ökade
utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av
ålderspensionsreformen.

25:74 ap.10 Mälardalens högskola
Kammarkollegiet skall senast den 25 juni 2006 till Mälardalens högskola
utbetala 800 000 kronor som ett engångsbelopp för att högskolan skall
stärka forskningsprofilen Hälsa-Arbete-Välfärd med pedagogik med
inriktning mot arbetslivets pedagogik.

25:74 ap.14 Linnéjubileet
Kammarkollegiet skall efter rekvisition utbetala 7 000 000 kronor till
Vetenskapsrådet. Medlen skall av Vetenskapsrådet användas för att rådet
skall ansvara för den nationella samordningen inför Linnéjubileet 2007.
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25:74 ap.15 Göteborgs universitet
Kammarkollegiet skall utbetala 4 589 000 kronor fördelat per månad
fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-25 till Göteborgs universitet för att
universitetet skall utveckla och forskningsanknyta de
hantverksutbildningar som överförs till den naturvetenskapliga fakulteten
vid universitetet.

25:74 ap.16 Södertörns högskola
Kammarkollegiet skall utbetala 4 222 000 kronor fördelat per månad
fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m. 2006-12-25 till Södertörns högskola för att
högskolan skall utveckla den naturvetenskapliga forskningen. Högskolan
skall i årsredovisningen redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
uppnå detta syfte.

25:74 ap.17 Matematiksatsning
Kammarkollegiet skall utbetala medel till universitet och högskolor
enligt tabell nedan. Medlen skall av berörda lärosäten användas för att
stödja nybörjare i matematik i högskolan för att minska klyftan mellan de
reella kunskaperna i matematik och ingångsnivån för undervisning i
matematik på högskolan.
Kammarkollegiet skall till Göteborgs universitet utbetala ytterligare
1 000 000 kronor för att universitetet, som samordnare av
matematiksatsningen inom högre utbildning, skall utveckla en
webbaserad överbryggningskurs mellan gymnasieskolan och högskolan i
samråd med Nationellt resurscentrum i matematik (NCM) och berörda
lärosäten. Kursen skall erbjudas gymnasieelever som en sommarkurs
senast den 1 juni 2006.
Under vårterminen 2006 och framgent skall Göteborgs universitet och
NCM i samråd med övriga högskolor anordna regelbundna nationella
möten mellan gymnasie- och högskolelärare i matematik. Göteborgs
universitet och NCM skall vidare stimulera till lokala möten mellan en
högskola och de kringliggande gymnasieskolorna.
Återrapportering

Göteborgs universitet skall i sin årsredovisning redovisa de insatser som
gjorts och de resultat som uppnåtts.
Övriga berörda universitet och högskolor skall i sina respektive
årsredovisningar redovisa de insatser som gjorts och de resultat som
uppnåtts.
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Lärosäte

Belopp tkr

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Högskolan i Kalmar
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Högskolan på Gotland
Högskolan i Skövde
Lärarhögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Jönköping
Handelshögskolan i Stockholm
Summa

610
480
270
460
340
510
1 530
420
250
160
120
220
150
130
260
340
130
90
260
170
100
150
50
170
120
30
1 220
180
80
9 000

25:74 ap.19 Ny utbildnings- och examensstruktur
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut från
regeringen.

25:74 ap.20 Insatser för rekrytering av akademiker till
lärarutbildningen
Kammarkollegiet skall fördelat per månad fr.o.m. 2006-01-25 t.o.m.
2006-12-25 utbetala medel för anordnande av utbildning enligt
förordningen (2005:1235) om särskild lärarutbildning för arbetslösa
akademiker till följande lärosäten:
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Uppsala universitet
Göteborgs universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Malmö högskola
Högskolan i Kalmar
Lärarhögskolan i Stockholm

2 700 tkr
2 700 tkr
2 700 tkr
2 700 tkr
2 250 tkr
2 250 tkr
2 250 tkr
2 250 tkr
2 700 tkr
1 350 tkr
3 150 tkr

Universitet och högskolor skall inte avräkna helårsstudenter och
helårsprestationer för denna utbildning inom ordinarie takbelopp.
Återrapportering

Berörda universitet och högskolor skall i årsredovisningen för 2006
redovisa antalet sökande till utbildningen samt antalet antagna studenter,
antalet helårsstudenter och helårsprestationer. Motsvarande redovisning
jämte antalet examinerade kommer att krävas för 2007.

25:74 ap.21 Fördelas efter beslut av regeringen
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.
1.

Kammarkollegiet skall snarast utbetala motsvarande 250 000 danska
kronor till Danmarks Tekniske Universitet avseende sekretariatet vid
Kommittén för forsknings- och utvecklingssamarbete i
Öresundsregionen.

2.

Kammarkollegiet skall snarast under budgetåret 2006 till Malmö
högskola utbetala 25 000 kronor som arvode för uppdrag i
Kommittén för forsknings- och utvecklingssamarbete i
Öresundsregionen.

25:74 ap.22 Högre praktisk förvaltningsutbildning
Kammarkollegiet skall snarast utbetala 4 200 000 kronor till Stockholms
universitet och 2 100 000 kronor vardera till Göteborgs universitet och
Malmö högskola. Lärosätena disponerar medlen för att bedriva Högre
praktisk förvaltningsutbildning om 40 poäng i enlighet med förordningen
(1995:889) om en särskild teoretisk och praktisk utbildning vid
universitet och högskolor. Detta innebär att lärosätena inte skall avräkna
helårsstudenter och helårsprestationer för denna utbildning inom
ordinarie takbelopp.
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25:74 ap.23 Medel för kombinationsläkare
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.

25:74 ap.24 Holdingbolag
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.

25:74 ap.25 Stimulera ytterligare samarbete, profilering och
koncentration mellan universitet och högskolor
Kammarkollegiet skall utbetala medel efter särskilda beslut av
regeringen.

25:74 ap.27 Särskild utbildning för lärare i yrkesämnen
Under anslaget disponerar ett antal lärosäten medel för särskild
lärarutbildning enligt förordningen (2005:568) om särskild utbildning för
lärare i yrkesämnen. Utbildningarna skall enligt nämnda förordning
anordnas av Göteborgs universitet, Umeå universitet, Luleå tekniska
universitet, Karlstads universitet, Malmö högskola, Högskolan Dalarna,
Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Samordning av utbildningarnas genomförande skall ske av Malmö
högskola.
Utbildningarna skall bedrivas under perioden fr.o.m. den 1 augusti 2005
t.o.m. den 31 december 2008 och omfatta minst 1 000 studenter.
Malmö högskola skall inom ramen för sitt samordningsansvar senast den
15 april 2006 till Regeringskansliet (Utbildnings- och
kulturdepartementet) inkomma med underlag avseende antalet antagna
helårsstudenter vid respektive lärosäte. I underlaget skall det också finnas
en beskrivning av utbildningarnas upplägg och genomförande.
Regeringen avser därefter att besluta om att Kammarkollegiet skall
utbetala medel till varje medverkande lärosäte för genomförandet av
utbildningarna. De medel som avses utbetalas bör täcka särskilda
kostnader för kursutveckling, kurssamordning, administrativa
merkostnader och mentorsutbildning.
Universitet och högskolor skall i sina respektive årsredovisningar
redogöra för sin medverkan i genomförandet av utbildningarna.
Högskoleverket skall i samverkan med Statens skolverk följa upp och
utvärdera satsningen och årligen i årsredovisningen redovisa detta till
Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Vidare skall
Högskoleverket lämna en slutlig redovisning till Regeringskansliet
(Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 juni 2009.
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25:74 ap.32 Projekt för invandrade akademiker
Kammarkollegiet skall snarast utbetala 4 250 000 kronor till Linköpings
universitet och 4 250 000 kronor till Malmö högskola. Lärosätena
disponerar medlen för att bedriva kompletterande utbildning för
invandrade akademiker motsvarande 50 helårsstudenter per lärosäte i
enlighet med förordningen (1995:889) om en särskild teoretisk och
praktisk utbildning vid universitet och högskolor. Detta innebär att
lärosätena inte skall avräkna helårsstudenter och helårsprestationer för
dessa projekt inom ordinarie takbelopp.

25:74 ap.35 Särskilda lärarutbildningar
Medlen under anslagsposten skall användas för särskilda
lärarutbildningar som genomförs i samverkan mellan lärosäten och
kommuner enligt förordningen (2001:740) om särskilda
lärarutbildningar. Ansvaret för dessa utbildningar skall ligga på
Göteborgs universitet, Umeå universitet, Karlstads universitet, Malmö
högskola, Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping.
Regeringen avser att vid två tillfällen under budgetåret 2006 fördela
medlen under anslagsposten. I samband med dessa fördelningar skall
Kammarkollegiet utbetala medlen till berörda lärosäten.
Utbildningen skall bedrivas under perioden 2002–2006 för studenter som
studerar på halvfart och är anställda i en kommun på minst halvtid.
Utbildningen skall leda till minst 4 000 behöriga lärare.
Universitet och högskolor skall i sina respektive årsredovisningar
redogöra för sin medverkan i genomförandet av utbildningarna.
Högskoleverket skall i samverkan med Statens skolverk följa upp och
utvärdera satsningen och årligen i årsredovisningen redovisa detta till
Regeringskansliet (Utbildnings- och kulturdepartementet). Vidare skall
Högskoleverket lämna en slutlig redovisning till Regeringskansliet
(Utbildnings- och kulturdepartementet) senast den 1 juni 2007.
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1.2

Finansiella villkor för anslag

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

25:74 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Anslag/ap/dp

25:74 ap.1
25:74 ap.2
25:74 ap.4
25:74 ap.5
25:74 ap.6
25:74 ap.7
25:74 ap.8
25:74 ap.9
25:74 ap.10
25:74 ap.14
25:74 ap.15
25:74 ap.16
25:74 ap.17
25:74 ap.19
25:74 ap.20
25:74 ap.21
25:74 ap.22
25:74 ap.23
25:74 ap.24
25:74 ap.25
25:74 ap.27
25:74 ap.32
25:74 ap.35

1.3

Anslagskredit (tkr)

Anslagsbehållning
som disponeras
2006

Indrag av
anslagsbelopp (tkr)

50
7
90
135
24
43
7
806
24
210
138
126
300
900
810
113
252
7 830
1 350
600
1 350
255
1 350

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Finansiella villkor för omfördelning av
anslagssparande

Omfördelning från
anslag/ap/dp1

Omfördelning till
anslag/ap/dp2

25:75 ap.11
25:75 ap.12
25:75 ap.13
25:75 ap.18
25:75 ap.36
25:75 ap.41
25:75 ap.115
25:75 ap.117
25:75 ap.118
25:75 ap.120
25:73 ap.121

25:74 ap.21
25:74 ap.5
25:74 ap.21
25:74 ap.21
25:74 ap.21
25:74 ap.21
25:74 ap.21
25:74 ap.6
25:74 ap.6
25:74 ap.7
25:74 ap.21

1
2

Belopp (tkr)/andel (%)

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2005 års nomenklatur.
Anslag, anslagsposter och delposter är angivna med 2006 års nomenklatur.
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1.4

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Anslag/ap/dp

År

Anslagstyp

25:74 ap.11
25:74 ap.12
25:74 ap.13
25:74 ap.18
25:74 ap.36
25:74 ap.41
25:74 ap.115
25:74 ap.117
25:74 ap.118
25:74 ap.120
25:74 ap.121

1.5

Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram
Ram

Bemyndiganden

Anslag/ap/dp

25:74 ap.5 och 6

2006

2007

2008–

Bemyndiganderam

Infriade
förpliktelser

Infriade
förpliktelser

3 000

3 000

3 000

Slutår

2008

Belopp angivna i tkr.

Villkor

Svenska institutet bemyndigas att fatta beslut som, inklusive tidigare
åtaganden, innebär utgifter om högst 3 miljoner kronor för 2007.
Bemyndigandet avser de stipendier som Svenska institutet beviljar under
ett år som avser ett senare läsår.
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