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Uppdrag till KTH enligt RB-ändring 2:64
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• Behörighetsgivande utbildning – basår

• Livslångt lärande

• Bristyrken



De nya basåren

• KTH har inrättat två nya basår – öppna för sen ansökan från mitten 
av juli

• Kurstillfällen som ingår i de två nya basåren är märkta med 
finansieringsform S20

• Avräknas på egen faktura

• Avräknas med HST och HPR



Fristående kurser, livslångt lärande
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• 19 kurstillfällen hade öppet för sen anmälan från mitten av juli

• Märkta med finansieringsform S20

• Avräknas på egen faktura

• Avräknas endast med HST och prislapp som är summan av ersättningen för 
HST och HPR, enligt ordinarie prislapp beroende på utbildningsområde



Bristyrken
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• Civilingenjörsutbildning och högskoleingenjörsutbildning och lärarutbildning

• Kan inte märkas med särskild finansieringsform eftersom de är befintliga

• Ökning jämfört med 2019 kan avräknas mot 2:64

• Avräknas med HST och HPR och ordinarie prislappar

• Manuellt förfarande eftersom de inte är märkta, en uppskattning av antalet 
behöver därför göras

• Så enkelt förfarande som möjligt!



Hur får vi fram hur mycket som ska avräknas 
för bristyrken?

• En uppskattning av antal HST och HPR behöver göras!

• Jämföra antal nybörjare ht19 och ht20

• Om fler nybörjare >> avräkna HST med 0,5 HST per nybörjare, samt HPR 
enligt genomsnittlig prestationsgrad 2019 (stabil över tid)

• Exempel: 200 fler nybörjare >> avräkna 100 HST och 84 HPR (KTH har 84% 
prestationsgrad som helhet)

• Avräkna per programtyp som helhet

• Avräkna enligt prislapp beroende på utbildningsområde

• Avräknas på egen faktura och subtraheras från fakturan för takbeloppet


	Avräkning mot 2:64, särskilda satsningar 2020
	Uppdrag till KTH enligt RB-ändring 2:64
	De nya basåren
	Fristående kurser, livslångt lärande
	Bristyrken
	Hur får vi fram hur mycket som ska avräknas för bristyrken?

