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Beslut om budget för 2006 
Fastställd vid universitetsstyrelsens sammanträde 2005-11-14, §55 
 
 
 
1. De ekonomiska förutsättningarna för år 2006 
 
De ekonomiska förutsättningarna för år 2006 för Lunds universitet har på avgörande 
punkter förbättrats jämfört med situationen för ett år sedan. Det är främst följande tre 
faktorer som bidrar till denna förbättrade situation: 
 

• Universitetet har genomfört den ekonomiska plan, som styrelsen beslutade 
om i september år 2004. Planens första mål var att undanröja det strukturella 
underskottet, dvs. att anpassa kostnaderna för verksamheten till de löpande in-
täkterna. Universitetets fakultetsområden ålades omfattande besparingar. Av 
bokslutsprognosen för år 2005 framgår att åtgärderna har lett till påtagliga för-
bättringar för universitetet som helhet med balans i totalbudgeten som resultat. 
Dock kvarstår problem på vissa områden, som kräver fortsatta insatser från 
universitetsledning och från berörda fakultetsledningar.  
• Universitetet har vidare framgångsrikt inlett arbetet med att genomföra 
Excellensprojektet, som syftar till att omfördela medel från mindre angelägna 
områden till prioriterade insatser inom forskning och utbildning. Genom 
omförhandlingar av ett stort antal hyreskontrakt och genom avveckling av 
outnyttjade lokaler har hittills ca 35 miljoner kronor kunnat frigöras för mera 
angelägna uppgifter. Arbetet med att frigöra budgetmedel från administration 
och inköp drivs nu vidare. Potentialen för förbättringar är stor, resultatet av 
detta arbete kommer successivt att uppstå i form av kostnadsminskningar ute i 
institutionernas verksamhet och kommer på den vägen forskning och utbild-
ning tillgodo.  Målet bör vara att under år 2006 frigöra och överföra samman-
lagt ca 100 miljoner kronor, inklusive effekterna av det nya hyresavtalet, till 
prioriterade områden, främst inom forskningen.  
• Slutligen har universitetet i forskningspropositionen och i propositionen om 
den högre utbildningen fått planeringsförutsättningar för de närmaste åren samt 
i budgetpropositionen fått medel för år 2006, om 92,4 miljoner kronor för 
ökad grundutbildninge och 12,9 miljoner för kvalitetsförbättringar i utbild-
ningen utöver prisomräkning. För forskningen kommer fakultetsanslaget att 
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öka endast marginellt under åren 2006 och 2007, för att höjas mera påtagligt, 
med 30 miljoner, först år 2008. Det innebär att förstärkta resurser till forsk-
ningen nu måste skapas genom att dels utveckla projekt som kan attrahera 
extern forskningsfinansiering, dels kraftfullt genomföra den interna omfördel-
ningen från lokaler, administration och inköp till den direkta forsknings-
verksamheten. Detta är av särskild betydelse med anledning av att universitetet 
inte kan få full kompensation för pris- och löneutvecklingen. Pris- och 
lönekompensation i de statliga anslagen har visserligen höjts till 2,1 procent, 
men kostnadsökningarna torde komma att ligga på 3 procent eller något 
däröver. Detta innebär ett rationaliseringskrav på sammanlagt cirka 50 miljoner 
kronor för universitetets hela verksamhetsområde. 

  
Sammanfattningsvis har universitetet nu goda förutsättningar att planera för förstärkta 
insatser på prioriterade områden samtidigt som kvarstående obalanser åtgärdas och ar-
betet med omfördelningar i enlighet med Excellensprojektet drivs vidare.  
 
 
 
2. Verksamhetens inriktning under år 2006 och prioriterade uppgifter 
 
2.1.1  Utbildning 
 
För grundutbildning disponerar Lunds universitet år 2005 sammanlagt 1,8 miljarder 
kronor. Utbildningen omfattar ca 43 000 studenter, eller 27 244 helårsstudenter. 
Verksamheten kommer under år 2006 att på nytt tillföras medel för fler utbild-
ningsplatser och förbättrad kvalitet. 
 
När det gäller utbildningsplatserna har universitetet under år 2003 och år 2004 
utbildad långt fler studenter än vad staten betalat för. För år 2005 genomfördes därför 
en minskning av grundutbildningen med 767 helårsstudenter till en omfattning som 
bättre skulle överensstämma med anslagsramarna.  
 
Regeringen har nu föreslagit att takbeloppet för Lunds universitet ska höjas med 92,4 
miljoner kronor från och med år 2006 för att utöka grundutbildningen. Detta 
utrymme disponeras på följande sätt:  
 

• Ett antal områden som har en faktisk utbildningsvolym som väsentligt 
överstiger de uppdrag som dessa områden har att utföra, får uppdrag som mera 
överensstämmer med den utbildningskapacitet som områdena har. Totalt ökar 
uppdragen genom denna åtgärd med 540 helårsstudenter under 2006 och 
områdena bör ersättas med 14,7 miljoner kronor.  
• Som konsekvens av tidigare beslut om utökad läkarutbildning anvisas medi-
cinska fakulteten 3,6 miljoner kronor för år 2006, vilket är sista året i den 
tidigare beslutade utökningen av utbildningen. 
• Ett antal fakultetsområden och Campus Helsingborg får ökade uppdrag att 
erbjuda nya utbildningsplatser under år 2006 inom ramen för ett ökat anslag på 
28,4 miljoner kronor.  
• Cirka 18 miljoner kronor reserveras för att bland annat säkerställa moder-
niseringen av utbildningen i anslutning till genomförandet av Bologna-pro-
cessen samt garantera ett samlat positivt ekonomiskt resultat för grundutbild-
ningen.  
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• Med tanke på att universitetet prioriterar utbyggnaden av program framför 
enskilda kurser anvisas sammanlagt 19,3 miljoner kronor till fakultetsområdena 
och Campus Helsingborg som en tillfällig kvalitetsförstärkning. Dessa medel 
bör sedan från och med år 2007 användas för att finansiera det successivt ökade 
antalet studenter som programutbyggnaden kommer att ge upphov till. 

 
Sammanlagt innebär detta, att det under 2006 kommer att finnas cirka om 700 fler 
platser än 2005 och minst 1100 fler än det annars skulle ha varit 2006 och att det 
finns utrymme för en fortsatt ökning när utbyggnaden av utbildningsprogram får fullt 
genomslag.  
 
I budgetunderlaget för planeringsperioden 2006 – 2008, som universitetet överlämna-
de till regeringen i februari i år, argumenterade styrelsen för insatser för att förbättra 
kvaliteten i utbildningen. Styrelsen föreslog att ersättningarna för grundutbildningen i 
första hand skulle räknas upp generellt för alla utbildningsområden, i andra hand att 
man vid en prioritering borde höja ersättningsbeloppen för humanistiska, teologiska, 
juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena.  
 
I budgetpropositionen har regeringen föreslagit att Lunds universitet anvisas 12, 9 
miljoner kronor som en permanent kvalitetsförstärkning i grundutbildningen för de 
humanistiska, teologiska, juridiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdena 
samt för de naturvetenskapliga, tekniska och farmaceutiska utbildningsområdena. 
 
Universitetsstyrelsen fullföljer den angivna inriktningen och ledningen får i uppdrag 
att tilldela de i budgetpropositionen nämnda områdena kvalitetsmedel men med en 
större del av förstärkningen till det samhällsvetenskapliga området, Ekonomihögskolan 
och området för humaniora och teologi.   
 
Utöver denna permanenta anslagshöjning för kvalitetsförbättringar kommer områdena 
att under år 2006 kunna utnyttja de tillfälliga medel på 19,3 miljoner kronor, som 
redovisas ovan, för kvalitetsförbättringar. 
 
 
2.1.2  Bolognaprocessen 
Genom styrelsens beslut avsätts resurser för genomförandet av de förslag Bolognapro-
cessen inom universitetet kommer att resultera i. På så sätt skapas förutsättningarna för 
Lunds universitet att bygga upp och utöka internationellt konkurrenskraftig utbild-
ning på masternivå enligt den nya ordningen. 
 
Dessa resurser består av 

1. De 19,3 miljoner kronor som avsätts som tillfällig kvalitetsförstärkning. Dessa 
kommer bl.a. att kunna användas för utveckling av kvalitetssäkringssystem 
och andra planeringsinsatser inom ramen för Bolognaprocessen.  

2. De 18 miljoner kronor som reserveras i enlighet med redovisning ovan. Dessa 
kommer främst att användas för att bestrida kostnader för genomförandet av 
förändringar i Bolognaprocessen, särskilt med hänsyn till ”dubbla” utbild-
ningsåtaganden, som universitetet kommer att ha för att säkerställa att stu-
denter enligt hittillsvarande studieordning skall kunna slutföra sina studier. 

3. Genom de sammantagna beslut som tas om de tillkommande grundutbild-
ningsresurserna – som bl.a. innebär att vissa medel fördelas ut som engångs-
anvisningar – skapas förutsättningar för en fortsatt långsiktig utbyggnad 
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kopplad till Bolognaplaneringen. Detta utrymme uppgår till cirka 25 miljoner 
kronor. 

 
En samlad redovisning för Bolognaarbetet skall lämnas till universitetsstyrelsen under 
2006. 
 
 
2.2    Forskning 
 
Inom ramen för en forskningsbudget på 3,4 miljarder kronor, av vilka hälften är fakul-
tetsanslag och hälften anslag från externa forskningsfonder, bedriver Lunds universitet 
forskning och forskarutbildning på ett mycket stort antal områden.  
 
Bl.a. har senare års expansion av forskarutbildningen inneburit en urholkning av resur-
serna för postdoktoral forskning samtidigt som osäkra finansieringsmöjligheter och ett 
omfattande bruk av tidsbegränsade anställningar har gjort att universitetet inte har 
kunnat erbjuda en tillräckligt attraktiv arbetsmiljö. Antal studenter i forskarutbildning 
har sjunkit under år 2005 jämfört med tidigare år. Det är främst inom LTH och 
området för humaniora och teologi som minskningen skett, men även inom 
naturvetenskapliga fakulteten och samhällsvetenskapliga fakulteten har en påtaglig 
minskning av antalet forskarstudenter skett. Inom medicinska fakulteten har inte 
någon minskning av antalet forskarstudenter kunnat noteras ännu, men man gör 
bedömningen att en sådan kommer att märkas inom ca ett år.  
 
Inom Excellensprojektet har en arbetsgrupp studerat situationen för denna grupp 
forskare och slagit fast att det är en mycket viktig uppgift för universitetet att erbjuda 
goda utvecklingsmöjligheter för yngre forskare. Detta är nödvändigt bl.a. för att säkra 
den framtida rekryteringen av akademiska lärare, när pensionsavgångarna ökar i 
omfattning under de närmaste åren.  
 
Denna inriktning på yngre forskare markeras också i forskningspropositionen och i 
anslagstilldelningen i budgetpropositionen för år 2006. För Lunds universitets del 
handlar det om en ökning med 4,7 miljoner kronor utöver prisomräkning. Denna 
ökning ska dock ses i ljuset av att universitetet förlorat 7,2 miljoner redan under år 
2005 på grund av beslut att innehålla 0,6 procent av fakultetsanslaget som buffert mot 
att utgiftstaket i statsbudgeten bryts igenom.  
 
Under år 2006 kommer det emellertid att finnas externa medel för forskning i större 
omfattning än tidigare. Universitetet har beretts tillfälle att ansöka hos Veten-
skapsrådet om stöd till starka forskningsmiljöer för ett belopp som i första omgången 
högst får uppgå till 100 miljoner kronor. Inom universitetet bereds ansökningar om 
sådant stöd till 16 stycken grupperingar. Därutöver ställs vissa resurser till förfogande 
för ansökan om stöd till innovationsarbete m.m.  
 
Mot denna bakgrund bör ledningarna för områdena nu ges i uppdrag att göra en 
riktad satsning på den postdoktorala nivån. Lunds universitet har för närvarande cirka 
3000 forskarstuderande och en årlig examination av ca 500 doktorer. Den riktade 
satsningen bör ske genom en långsiktig personalplanering innefattande postdoktorala 
befattningar, utvecklingssamtal, ett strukturerat postdoc-program och stimulans till 
nätverk, mentorsprogram och gemensamma mötesplatser för yngre forskare. Arbetet 
bör inriktas på att successivt under åren 2006, 2007 och 2008 öka antalet post-doc-
tjänster med minst 100 från ca 500 till drygt 600, vilket genom omsättningen på dessa 
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tjänster bör ge möjlighet att nyanställa minst 250 post-docs per år i tidsbegränsade 
anställningar.  
 
Forskningsstrategiska insatser har blivit allt mera betydelsefulla genom den utveckling 
som nu sker inom den externt finansierade forskningen. Ökade resurser bör därför, i 
enlighet med förslaget i Excellensprojektet, avsättas till sådana insatser. För 2005 finns 
12 miljoner avsatta och för 2006 avsätts 20 miljoner kronor. Medlen står till rektors 
disposition enligt särskilda regler.  
 
De ökade resurserna för forskningsstrategiska insatser liksom finansieringen av post-
doctjänster bör under åren 2006 och 2007 framför allt ske genom omfördelning inom 
ramen för Excellensprojektet för att sedan kompletteras med hjälp av det ökade 
fakultetsanslaget från år 2008.  
 
 
2.3    Tredje uppgiften: Information, innovation och samhällsutveckling 
 
Universitetet har enligt Högskolelagen till uppgift att utöver forskning och under-
visning också ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verk-
samhet”.  
 
Denna uppgift är en naturlig del av forskningen och undervisningen och engagerar en 
stor del av universitets personal. Uppgiften behöver förtydligas och till vissa delar ges 
förstärkta resurser. Under 2006 anvisas sålunda 7 miljoner kronor för att genomföra 
den kommunikationsstrategi, som styrelsen tidigare ställt sig bakom.  
 
Vid universitetet har LU Innovation ansvar för att söka idéer och affärsutveckla dessa 
samt att bilda bolag för exploateringen. Ett avtal om samarbete finns med Teknik-
brostiftelsen. Universitetet har också särskilda bolag för uppdrag från det omgivande 
samhället som vill använda universitetets kompetens, LU Education för uppdrags-
utbildning och Univa för utvecklingsuppdrag från mindre och medelstora företag. 
 
Universitetsstyrelsen bör senare få en mera samlad redovisning av uppgifter som uni-
versitetet utför i sin samverkan med det omgivande samhället samt förslag om hur 
denna verksamhet skall kunna utvecklas. 
 
 
2.4    Vissa övriga universitetsgemensamma uppgifter 
 
Universitetsbiblioteket och Biblioteksdirektionen har serviceuppgifter som berör hela 
universitetet. Finansieringen av Universitetsbiblioteket sker dels via direkt anvisning av 
medel från grundutbildnings- och fakultetsanslagen dels via tilldelning ur finansie-
ringsbidraget. Biblioteksdirektionen finansieras huvudsakligen via finansieringsbidra-
get. Utöver dessa tilldelningar har båda enheterna också intäkter från externa källor 
samt intäkter för uppdrag som utförs åt främst de olika fakultetsområdena.  
 
I föreliggande budgetbeslut avsätts 20,8 miljoner kronor av fakultets- och grundutbild-
ningsanslaget till Universitetsbiblioteket. 
 
Universitetets särskilda verksamheter (10:e omr.) omfattar ett antal olika forsknings- och 
utbildningsverksamheter, som inte naturligen hör hemma under något av de övriga 
områdena. Dessa verksamheter redovisas med nuvarande anslagsfördelning i ett särskilt 
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avsnitt i underlag till budgetbeslutet. Till det tionde området avsätts 109,2 miljoner 
kronor av statsanslagen för 2006. Rektor ges i uppdrag att fatta beslut om den närmare 
fördelningen av dessa anslagsmedel till verksamheterna inom det tionde området 2006.  
 
En översyn av verksamheten inom det tionde området bör ske under det kommande 
året, framför allt av verksamheter som inte helt nyligen har varit föremål för översyn. 
Syftet ska vara att frigöra medel för mer angelägna uppgifter, inom eller utom om-
rådet.  
 
Universitetet avsätter årligen medel till den lokalförsörjningsreserv, som byggs upp för 
att finansiera de lokalsatsningar som universitetsstyrelsen tidigare beslutat om. Årets 
avsättning uppgår till 12,3 miljoner kronor. 
 
Det uppdras också till rektor, att fördela medel till vissa särskilda universitetsge-
mensamma ändamål, vilka i underlaget till detta beslutsdokument redovisas vid avsnitt 
6.3.  För de angivna ändamålen avsätts totalt 19,4 miljoner kr.  
 
Under rubriken för senare beslut har tidigare år avsatts medel till rektors disposition för 
att finansiera ytterligare ett antal centrala ändamål och faciliteter. Vilka dessa är finns 
redovisat i underlaget till detta dokument vid avsnitt 6.6. Beräknad kostnad 2006 för 
dessa är 22,4 miljoner.  
 
 
2.5  Särskilda omställningsåtgärder  
 
Universitetet avsätter ur finansieringsbidraget cirka 15 miljoner kronor till åtgärder för 
att underlätta för personal att bl.a. byta arbetsuppgifter och att täcka kostnader som 
institutioner och enheter har för att delta i nödvändiga omställningsåtgärder för olika 
kategorier arbetstagare. Under senare år har detta kommit att omfatta också allt fler 
lärare allteftersom konkurrensen om bl.a. forskningsmedel har ökat. Det är då väsent-
ligt att områdena – i en förbättrad ekonomisk situation – planerar för att underlätta 
omställningar som berör denna kategori arbetstagare och att universitetet låter utreda 
omfattningen på behovet av åtgärder. 
 
Det ankommer på rektor att låta ta fram underlag för de fortsatta åtgärderna. 
 
 
2.6 Rekryteringsmål och jämställdhet 
 
Universitetet har inte hittills nått upp till det nationella eller lokala målet för andelen 
kvinnliga professorer. Det är då viktigt att ytterligare ansträngningar görs, både univer-
sitetsgemensamt och inom fakultetsområdena, för att nå de nya mål för andelen 
kvinnor i olika ledande befattningar som gäller för universitetet från och med 2005. 
Det är också viktigt att mera påtagligt än hittills vidta åtgärder för att särskilt 
underlätta karriärmöjligheterna för yngre kvinnliga forskare. 
 
Universitetsstyrelsen har tidigare också fastställt rekryteringsmål för fakulteterna av-
seende andra lärarkategorier än professorer. I vilken omfattning målen har uppnåtts 
skall redovisas samlat för universitetsstyrelsen i februari 2006. 
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2.7 Arbetsmiljön 
 
Det är viktigt att universitetet är en attraktiv arbetsplats. Interna utredningar har tagit 
upp och diskuterat brister i universitetets arbetsmiljö. Mest uppmärksamhet röner då 
beskrivningar av den psykosociala miljön med utbrändhet och öppna och latenta 
konflikter i olika beroendeförhållanden. Men även den fysiska miljön med skaderisker, 
förslitningar och brister i tillgänglighet är inte sällan påtagligt hinder för universitetet 
att vara den goda arbetsplatsen. Det är väsentligt att förhållanden som i arbetsmiljön 
negativt påverkar möjligheterna för universitetet att vara en attraktiv och välfunge-
rande arbetsplats snabbt uppmärksammas och åtgärdas.  
 
 
2.8    Finansieringsbidrag till universitetsgemensamma uppgifter  
 
Kostnaderna för universitetsgemensam service finansieras med en avgift, som tas ut 
från anvisade anslag, erhållna bidrag och mottagna uppdragsinkomster, och som be-
nämns finansieringsbidrag. Detta bidrag beräknas för år 2006 uppgå till 287,7 mil-
joner kr, vilket exklusive pris- och löneomräkning är en minskning på 4,3 miljoner kr i 
förhållande till 2005. Den universitetsgemensamma förvaltningen beräknas erhålla 
179,7 miljoner kr ur finansieringsbidraget för 2006, Universitetsbiblioteket 27,2 mil-
joner och Biblioteksdirektionen 40,2 miljoner kronor. Därtill skall kostnaderna för 
antagning och studiedokumentation bestridas med medel ur finansieringsbidraget, 
25,6 miljoner, samt avgiften till SUNET, 15 miljoner kronor. 
 
En mera omfattande beskrivning av finansieringsbidraget och resursanvändningen 
under 2005 finns i underlaget. 
 
 
3. Totalbudget för universitetet år 2006 
 
Utgångspunkten för arbetet med budgeten för 2006 har varit densamma som för den 
ekonomiska planen, som antogs 2004, att kostnaderna ska anpassas till intäkterna och 
att budgeten ska vara i balans.  
 
Varje område och andra verksamheter har haft till uppgift att redovisa sitt bidrag till 
en balanserad ekonomisk utveckling under 2006. Med stöd av underlag från områdena 
har en totalbudget tagits fram. Intäkterna i form av anslagsramar för grundutbild-
ningen, fakultetsanslag för forskning och forskarutbildning samt förväntade externa 
anslag uppgår till 5,26 miljarder kronor och kostnaderna till 5,23 miljarder.  
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Tabell: Intäkts- och kostnadsbudget för Lunds universitet 2006 
 
Budget 1.1.2006- 31.12.2006 (tkr)   

  
 

Forskning/
  

Prognos 
Grundut 

bildn. 
forskarutb. Totalt 2005 2004 

Verksamhetens intäkter   
  Anslag exkl ALF-medel 1 601 215 1 224 285 2 825 500 2 659 846 2 622 501
  ALF-medel 76 229 285 462 361 691 354 254 333 290
  Avgifter 145 000 320 000 465 000 460 000 409 858
  Bidrag 48 000 1 542 000 1 590 000 1 555 000 1 425 421
  Finansiella intäkter 11 000 16 000 27 000 26 000 29 943
Summa 1 881 444 3 387 747 5 269 191 5 055 100 4 821 013

  
Verksamhetens kostnader   
  Personal -1 207 000 -1 978 000 -3 185 000 -3 050 000 -3 074 586
  Lokaler -295 000 -390 000 -685 000 -667 000 -662 909
  Övriga driftkostnader exkl ALF-
medel 

-203 000 -527 000 -730 000 -705 746 -702 409

  ALF-medel -76 229 -285 462 -361 691 -354 254 -333 290
  Finansiella kostnader -2 000 -9 000 -11 000 -9 000 -12 974
  Avskrivningar -54 000 -207 000 -261 000 -255 000 -257 003
Summa -1 837 229 -3 396 462 -5 233 691 -5 041 000 -5 043 171

  
  Resultat från andelar i dotter- och    
  intresseföretag 0 0 0 1 000 1 806
  Transfereringar m.m, intäkter* 6 000 104 000 110 000 110 000 163 742
  Transfereringar m.m, kostnader -6 000 -104 000 -110 000 -110 000 -163 742
Kapitalförändring 44 215 -8 715 35 500 15 100 -220 352

  
*) Med transfereringsintäkter avses medel som inte tillfaller Lunds universitet utan som förmedlas vidare till 
annan mottagare. 
Fr.o.m. 2005 redovisas utbildningsbidrag inte längre under transfereringar utan under verksamhetens 
intäkter och kostnader. 
 
 
 
4. Ekonomiska resultatmål samt fördelning av uppdrag och anslag 
 
Inom denna ram och med ovan angivna prioriteringar fördelas nu anslag och ekono-
miska resultatmål fastställs för universitetets områden och de samlade universitets-
gemensamma verksamheterna enligt följande: 
 
LTH:  
- kapitalförändring lägst 5 000 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 248 700 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 5 801 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 448 100 tkr  
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Naturvetenskaplig fakultet:  
- kapitalförändring lägst 0 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 313 800 tkr  
- grundutbildningsuppdrag 2006: 1 785 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 128 200 tkr 
 
Juridiska fakulteten: 
- kapitalförändring lägst 0 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 18 400 tkr  
- grundutbildningsuppdrag 2006: 1 503 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 55 500 tkr  
 
Samhällsvetenskapliga fakulteten:  
- kapitalförändring lägst 3 000 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 73 200 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 4 245 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 150 700 tkr 
 
Ekonomihögskolan:  
- kapitalförändring lägst 2 000 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 46 700 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 4 103 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 128 600 tkr 
 
Medicinska fakulteten: 
- kapitalförändring lägst 12 000 tkr  
- fakultetsanslag 2006: 232 200 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 2 524 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 246 800 tkr 
 
Det konstnärliga området: 
-  kapitalförändring lägst 0 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 6 900 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 672 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 120 700 tkr 
 
Området för humaniora och teologi: 
- kapitalförändring lägst 0 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 173 600 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 4 565 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 135 900 tkr 
 
Campus Helsingborg:  
- kapitalförändring lägst 0 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 1 000 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 1 825 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 77 300 tkr 
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Universitetets särskilda verksamheter: 
- kapitalförändring lägst 0 tkr 
- fakultetsanslag 2006: 55 400 tkr 
- grundutbildningsuppdrag 2006: 221 helårsstudenter 
- grundutbildningsanslag 2006: 53 800 tkr 
 
Gemensam service: 
- kapitalförändring lägst 0 tkr 
 
Tekniska kostnadsställen:  
- kapitalförändring lägst 14 000 tkr 
 

 
5. Beslut 
 
Styrelsen beslutar  
 
att fastställa intäkts- och kostnadsbudget för Lunds universitet i enlighet med förslag i av-
snitt 3 ovan. 
 
att fastställa ekonomiska resultatmål samt fördelning av uppdrag och anslag för områdena i 
enlighet med förslag i avsnitt 4 ovan. 
 
att fastställa finansieringsbidraget för 2006 till 287 734 tkr.  
 
att uppdra till rektor att, med tillämpning av gällande fördelningsregler, besluta om 
storleken på inbetalningar av finansieringsbidrag inklusive SUNET-kostnader och 
kostnader för antagning och studiedokumentation från områden, verksamheterna inom 
10:e området, TFHS, Internationella miljöinstitutet och Campus Helsingborg. 
 
att avsätta 109 200 tkr till finansiering av universitetets särskilda verksamheter (10:e om-
rådet) under 2006. 
 
att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till de särskilda verk-
samheterna. 
 
att avsätta 19 400 tkr till vissa särskilda universitetsgemensamma ändamål redovisade i 
underlaget till beslutsdokumentet. 
 
att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa särskilda uni-
versitetsgemensamma ändamål. 
 
att avsätta 22 400 tkr till rektors disposition att genom senare beslut fördela till ett antal 
centrala ändamål och faciliteter redovisade i underlaget till beslutsdokumentet. 
 
att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa centrala ändamål och 
faciliteter. 
 
att ställa 20 000 tkr ur anslaget till forskning och forskarutbildning till rektors disposition 
för universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar. 
 
att avsätta 12 331 tkr till universitetets lokalförsörjningsreserv. 
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att uppdra till rektor att fatta de ytterligare beslut som har samband med implemen-
teringen av de åtgärder om vilka beslut fattats med stöd av detta dokument. 
 
att i övrigt godkänna de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och stödverk-
samheter som redovisats i föreliggande dokument. 


