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Sammanfattning 
• Områdena får i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för 

LU vid sammanträdet i februari då områdena även ska redovisa fastställda planer som visar 
hur målen för myndighetskapitalet kan uppnås senast 2014-12-31 

• Mål för myndighetskapitalet på universitetsgemensam nivå 
• 2 % inom utbildning (1-3 %) 
• 0 % inom forskning (0-1 %) 

• Mål för myndighetskapitalet på område/institution 
• 5 % inom utbildning (4-7 %) 
• 7 % inom forskning (5-9 %) 

• Rektor får i uppdrag att göra en långsiktig översyn av ekonomistyrningen 

• Resursfördelningen inom utbildning är underbalanserad med 58 mnkr 
• Nya platser enbart vid synnerliga skäl  
• Ökning med 190 hst vid Campus Helsingborg 
• 191 studieavgiftsfinansierade hst i uppdragen 
• 2,7 % avdrag från prislapparna för att finansiera gemensamma åtaganden, 

stimulansmedel, kårobligatoriet m m  
• Grund för återbetalning är det totala uppdraget exkl studieavgiftsfinansierade platser 

• Resursfördelningen inom forskning är underbalanserad med 7 mnkr 
• MAX IV och befintligt Max-lab, 38 mnkr fr o m 2011 
• Omprioritering från rektors strategiska forskningsmedel och medel avsatta för 

innovation till: Konst, 1 mnkr, J, 2 mnkr, CH, 2 mnkr (område S), USV, 1 mnkr 

• Ramar förändras inte vid negativ effekt av regeringens omfördelning av fakultetsmedel och 
vid positiv effekt föreslås följande: Minska underbalansering, återställa rektors strategiska 
forskningsmedel och därefter fördela i dialog 

• Avsättning på 5 % av de strategiska forskningsmedlen för universitetsgemensamma satsningar 
, egna medel (dock ej det som vidareförmedlas) och det vi får som medsökande 

• De universitetsgemensamma kostnaderna fastställs till 515,5 mnkr 
• Universitetsgemensamma kostnader och system samt förvaltningen (473,2 debiteras 

områdena och 4 mnkr i externa intäkter) 
• CFL (16,6 mnkr) 
• Campus Helsingborg (10,1 plus 5,6 mnkr) 

• Rektor får i uppdrag att gemomföra ytterligare effektiviseringar omfattande 6 mnkr inför 2011 
inom hela stödverksamheten på alla nivåer  

• Riskerna studentrekrytering, hållbara finanser, personal- och kompetensförsörjning, 
konkurrens och synlighet samt arbetsmiljö och säkerhet kräver nya åtgärder för att minska 
sannolikheten att de inträffar.  

• 1,1 mnkr avsätts för att förstärka pågående och planerade åtgärder inom riskarbetet 
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1 Inledning 
Verksamheten vid Lunds universitet omfattar: Utbildning, forskning, innovation och samverkan. 
Traditionellt omfattar resursfördelningen främst utbildning och forskning och så även inför 2011. 
Lunds universitet har dock stora förhoppningar att kunna utveckla innovationsverksamheten genom de 
särskilda anslag som regeringen har anvisat universitet. 

Inom utbildning är tillströmningen av antalet studenter mycket god för närvarande, men det är nu i 
goda tider universitetet måste planera och förbereda för den nedgång i antalet studenter som beräknas 
komma inom några år. Den kraftiga ökning av antalet studenter som skett under 2009 och 2010 har 
medfört att universitetet nu överproducerar utbildning. De förändringar som kan komma att påverka 
antalet studenter framöver kan i värsta fall samverka och göra nedgången kraftig: Ungdomskullarna 
minskar, en begynnande högkonjunktur förändrar studietiden och studieavgifter för utländska 
studenter utanför EES kan göra att färre väljer att studera i Sverige. 

Universitetet har under de senaste åren varit mycket framgångsrikt när det gäller de konkurrensutsatta 
forskningsutlysningarna, det har gällt både Linnéanslagen och de nya strategiska forskningsmedlen. 
Den nationella forskningssatsningen på MAX IV och den europeiska investeringen i ESS gör Lund till 
Sveriges forskningsplats nummer ett. Detta är en enorm möjlighet men också en utmaning för att få 
balans och för att hela universitetet ska kunna dra nytta av investeringarna. 

Ökad utbildnings- och forskningsverksamhet ställer stora krav på förmågan att attrahera, behålla och 
utveckla personal. 

I planeringen inför 2011 måste hänsyn tas till hur universitetet ska utvecklas även långsiktigt de 
närmaste åren. Universitetet kommer fortsatt att sträva efter att ha en flerårsbudget och att inkludera 
verksamhetsplanering i beslutet om totalbudget.  

2 Ekonomiska förutsättningar och mål 
För att få bättre ekonomisk styrning och uppföljning beslutar styrelsen om resursfördelning redan vid 
sammanträdet i september. Områden och institutioner kan sedan bygga respektive budget på klara 
förutsättningar och ge underlag till universitetets totalbudget som kommer att fastställas av styrelsen 
vid sammanträdet i februari.  

Universitetsstyrelsens beslut 2010-02-19 om budgetunderlag 2011-2013 har utgjort underlag för 
föreliggande beslut tillsammans med den Strategiska planen för 2007-2011, RQ08, Forsknings- och 
utbildningsstrategin 2009-2012 samt genomförd riskanalys för 2011.  

Det överskott som under flera år har skapats ska nu börja användas till att finansiera ett antal åtgärder 
för att stärka Lunds universitets position, nationellt och internationellt, inför framtida utmaningar: 

• Lunds universitet har av regeringen fått i uppdrag att medfinansiera satsningarna på MAX IV 
och ESS AB med 685 miljoner kronor fram till 2022.  

• Inom grundutbildningen ska myndighetskapitalet användas för att klara uppbyggnadsfasen av 
Campus Helsingborg för att nå styrelsens mål, apotekarutbildningen och lärarutbildningen.  

• Lunds universitet har under flera år satt av medel för att förnya campusområdet i Lund. Detta 
projekt omfattar både en förnyelse av lokalbeståndet, modernisering av lärosalar och 
studentarbetsplatser samt investeringar i forskningsinfrastruktur. Kostnaderna uppstår under 
en följd av år genom avskrivningar. 
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• Myndighetskapitalet utgör också riskpengar, som universitetet kan behöva ta i anspråk, om 
införandet av studieavgifter leder till en minskning av antalet studerande. 

2.1 Resursfördelning och totalbudget 

Resursfördelningen innehåller förutom de beslut styrelsen måste fatta om utbildnings- och 
forskningsanslaget även olika mål och uppdrag som ska ligga till grund för den totalbudget som 
styrelsen sedan fastställer i februari.  

Förslaget innehåller uppdrag, beskrivna i texten och preciserade i att-satser, som anses viktiga för att 
kunna nå både verksamhets- och ekonomiska mål och som kan påverka totalbudgeten. 

Universitetets områden och förvaltningen ska i respektive budgetbeslut avseende 2011 även inkludera 
förslag som innebär att universitetet uppfyller de krav som åligger LU som verksamhetsansvarig i 
form av jämställdhets-, mångfalds-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. Områdena och 
förvaltningen ska också i budgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av 
respektive verksamhets riskanalys.  

2.2 Ekonomiska förutsättningar 

Budgetberedningen har byggt på nedanstående förutsättningar. Universitetsledningen anser att värdet 
av ett tidigarelagt beslut om resursfördelning är större än nackdelen att inte ha tillgång till regeringens 
budgetförslag. 

I den forskningspolitiska propositionen angavs planeringsförutsättningarna för 2010-2012. Den 
resursfördelning, som fastställs i detta beslut, utgår från att Lunds universitet får minst den ökning som 
angavs, d.v.s. 30,8 mnkr.  

Ger omfördelningen ett bättre utfall än det LU har antagit föreslås följande gälla: 
• Den underbalanserade budgeten återställs 
• Rektors strategiska forskningsmedel återställs till 40 mnkr 
• Resterande medel fördelas i dialog med dekanerna och beslutas av universitetsstyrelsen 

Ger omfördelningen ett sämre utfall: 
• Oförändrade ramar till områdena 
• Det uppkomna underskottet läggs på universitetsgemensam nivå 

Universitetsstyrelsen har 2010-02-19 beslutat att avskaffa internräntan och rektor har beslutat att 
räntenettot ska fördelas i resursfördelningsbeslutet. För 2011 avses det räntenetto som uppkommit 
2010-01-01—2010-06-30, totalt 3,3 mnkr vilket fördelas med 1,56 mnkr till utbildning och 1,76 mnkr 
till forskning. 

Den statliga pris- och löneomräkning följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket räknar ut 
hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata sektorn. 
Pris- och löneomräkningen (plo) för 2011 är 0,2 procent. Nuvarande löneavtal löper ut den 30 
september 2010. 
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Lönekostnadspåslaget 2011 ska utgöra 51,331

Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för statens avtalsförsäkring (12,27 %), 
inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpan (3,11 %) samt en lokal avgift (2,05 %). Den 
lokala avgiften består av följande poster:  

 procent av löneunderlaget vid universitetet, vilket är en 
sänkning med 0,07 %, och ligger till grund för kostnadsplaneringen 2011. Om väsentliga ändringar i 
de ingående avgifterna sker, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. 

- Trygghet: Omplaceringar, rehab m m  0,28 % 
- Kostnader för delpension och frivillig avgång 0,64 % 
- Kostnader för föräldrapenning doktorander (utbildningsbidrag) 0,15 % 
- Avgift Arbetsgivarverket  0,10 % 
- Avgift till Partsrådet  0,36 % 
- Partsgemensamma medel för omställning och kompetensutv 0,30 % 
- Kostnader för engångspremier (uppsägningar före 61 års ålder) 0,22 % 
 
Ett mycket viktigt styrande dokument i budgetprocessen är styrelsens beslut om budgetunderlag 2011-
2013. Det tidigare kravet på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
budgeten för att förbruka det myndighetskapital som har växt kraftigt. Styrelsen har i underlaget 
beräknat att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 228 mnkr 2011, 302 mnkr 2012 och 294 
mnkr 2013. 

2.3 Resultatmål 2011 

Ekonomiska resultatmål ska kopplas till styrelsens mål att budgeten ska vara underbalanserad med 228 
mnkr år 2011. I budgetprocessen har olika mål diskuterats och för att långsiktigt bibehålla en god 
ekonomisk hushållning förordas att universitetets myndighetskapital bör vara 7 procent, med en 
tillåten variation mellan 5-10 procent, av kostnaderna2

Mål för universitetsgemensam nivå 

. Fördelningen föreslås vara följande: 

• 2 % inom utbildning (1-3 %) 
• 0 % inom forskning (0-1 %) 

Mål för område/institution 
• 5 % inom utbildning (4-7 %) 
• 7 % inom forskning (5-9 %) 

Vid årsskiftet 2009 var fördelning av myndighetskapitalet (MK) följande, mnkr: 

 

Målet för universitetets myndighetskapital ska vara uppnått senast vid utgången av år 2014, men helst 
redan vid utgången av 2013. 

                                                           
1 Födda 1985 eller senare 35,40 %, födda 1939-1945 22,48 % 
 
2 Kostnaderna definieras som universitetets totala kostnader för utbildning respektive forskning. 

Institution 76 4% 501 13% 577 10%
Område 129 6% 102 3% 231 4%
Centralt 292 14% 126 3% 418 7%
Totalt 497 23% 729 19% 1 226 21%

GU FFU Totalt
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I föreliggande förslag till resursfördelning har budgeten inom utbildningsområdet underbalanserats 
med 58 miljoner kronor när hänsyn tagits till att det finns en ränteintäkt på 1,6 mnkr. Summan består 
av följande poster:  

• Utbyggnaden av Campus Helsingborg (10 199 tkr) 
• Garantin för studieavgiftsfinansierade platser (12 818 tkr) 
• Prioriterade utökningar av utbildningsuppdraget (8 811 tkr) 
• Kompensation till det konstnärliga området(2 000tkr) 
• Kompensation till det samhällsvetenskapliga området (1 000 tkr) 
• Kompensation till samtliga områden för gemensamma kostnader (24 360 tkr)  

 
Inom forskningsområdet är budgeten underbalanserad med 7 mnkr, varav 6,7 mnkr avser ökad ram till 
område N för Biologihuset, (ett objekt i den gamla – numera avskaffade – lokalförsörjningsreserven). 

I beslutet om totalbudget presenteras övriga satsningar som görs för att minska universitetets 
gemensamma myndighetskapital.  

Områdena får i uppdrag att i samband med beslut om områdets budget för 2011 visa vilka fastställda 
planer man har för att sänka kapitalet så att det senast 2014-12-31 motsvarar maximalt 5 procent av 
områdets kostnader inom utbildning respektive 7 procent av områdets kostnader inom forskning.  

Utöver ovanstående åtgärder ges rektor i uppdrag att påbörja en långsiktig översyn av 
ekonomistyrningen. 

3 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 

Lunds universitet kommer att överproducera utbildning under 2011 och därmed fortsätta att spara 
prestationer. Redan under 2010 kommer universitetet att övergå från att använda tidigare uppkommet 
anslagssparande till att börja spara prestationer, dvs en buffert byggs upp av helårsstudenter och 
helårsprestationer som kan användas när universitetet i framtiden inte når upp till takbeloppet. 
Universitetets områden måste uppnå balans i dimensioneringen av utbildningen för att undvika fortsatt 
överproduktion och därmed lägre kvalitet genom att resurserna späs ut. 

I budgetpropositionen för 2010 angavs att regeringen sänker takbeloppet 2011 med 9 mnkr som följd 
av införandet av studieavgifter för studenter utanför EES. Den tillfälliga utökningen av antalet platser 
som kom i budgetpropositionen för 2010 ligger kvar under 2011, men ska enligt ursprungligt beslut 
dras in fr o m 2012. Det finns dock goda skäl att tro att det blir en förlängning av dessa platser då 
samliga universitet och högskolor har redovisat en kraftig efterfrågeökning av högskoleutbildning. I 
förslaget till resursfördelning för 2011 fördelas mer pengar än vad universitetet beräknas få i anslag. 
Det är en medveten underbalansering av budgeten för att sänka myndighetskapitalet.  

Universitetet har inför 2010 övergått till att fördela resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå efter de ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (HST) och 
helårsprestationer (HPR). Från prislappen dras 2,7 procent för att finansiera gemensamma åtaganden.  

Nytt för 2011 är att universitet stödjer studentkårernas verksamhet med 12,5 mnkr. LU beräknas få 3 
mnkr i statliga bidrag, 6 mnkr tas direkt från utbildningsanslaget och 400 tkr tas från fakultetsmedlen. 
Resterande summa fördelas mellan fakulteterna och ingår i det totala avdraget på prislappen respektive 
en minskning av fakultetsanslaget. 
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Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per område framgår av bilaga 1. 

3.1 Uppdrag och ramar fördelat per område 

Uppdrag och ramar för respektive område grundar sig på vad varje område fick i uppdrag för 20103

– Konsekvensutbyggnad läkarutbildningen, 46 hst (M) 

, 
exklusive utresande studenter. Efter budgetsamtal med respektive område har nya uppdrag tagits fram. 
Det har inte varit möjligt att tillgodose alla områdens önskemål då dessa vida överstiger det takbelopp 
universitetet har. Följande utökningar föreslås: 

– Uppdragsutb inom företagshälsovård som övergått till reguljärutbildning, 15 hst (M) 
– Konsekvensutbyggnad teatervetenskap, 5 hst (K) 
– Behålla filmvetenskap i Ystad, 20 hst (HT) 
– Öppen ingång, 30 hst (N) 

 
Universitetets särskilda verksamheter har frivilligt minskat sitt utbildningsuppdrag och inom det 
konstnärliga området sker en nettominskning då området minskar uppdraget inom musikhögskolan (se 
vidare avsnitt 3.2 Övergångseffekter). 

Lunds universitet har i regleringsbrevet för 2010 tilldelats 1 283 tkr i särskilda medel för 
Resurscentrum för fysik. Dessa tillfaller naturvetenskapliga fakulteten. Vidare har universitetet ett 
särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning (22 896 tkr) och omhändertagande av arkeologiska fynd 
(2 795 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter. Förslaget utgår från de belopp som 
beslutades för 2010 med uppräkning för pris- och lön. 

I uppdraget för EHL ingår att ge entreprenörsutbildning på både grund- och avancerad nivå. 

I uppdraget för HT ingår att genomföra de särskilda utbildningar i svenska och introduktion till det 
svenska samhället som ges till inresande studenter.  

I uppdragen till områdena S, HT och EHL ingår de s.k. SAS-kurserna, Special Area Studies. För 
genomförande av SAS-kurserna finns ett extra anslag på 7 500 kr/hst vilket ger S 441 tkr, HT 1 048 
tkr och EHL 87 tkr. 

3.2 Övergångseffekter 

Den övergång till en ny resursfördelningsmodell inom utbildning som genomfördes 2010 medförde att 
det konstnärliga området fick en kraftig sänkning av anslaget. Detta beror på att de tilldelade 
riksprislapparna inte räcker till all den utbildning som ges vid främst musikhögskolan. Universitetet 
får istället ersättning för överproduktion inom detta område enligt naturvetenskaplig prislapp. Inför 
2010 fick det konstnärliga området ett extra anslag på 3 mnkr som nu trappas ner till 2 mnkr. Förslaget 
är att det ska vara 1 mnkr år 2012 för att därefter upphöra helt. Utbildningsuppdraget för det 
konstnärliga området minskar med 15 hst samtidigt som ersättningen ligger kvar. (Nettoeffekten för K 
är -12 hst, varav 2 hst är sänkningen för minskat takbelopp och därtill kommer en utökning med 5 hst 
för teatervetenskap). 

                                                           
3 Ingående ram för det naturvetenskapliga området är 1 715 tkr för högt beroende på ett räknefel i 
beredningen som upptäckts sent. Detta korrigeras inför 2012. 
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I övergången till ett nytt redovisningssystem för indirekta kostnader år 2009 gjordes en 
överenskommelse att utbildning vid Campus Helsingborg skulle få en särskild ersättning under tre år. 
Övergången till ett nytt resursfördelningssystem inom utbildning har delvis ändrat förutsättningarna 
för särskilda ersättningar och sista året (2011) får därför det samhällsvetenskapliga området 1 mnkr i 
kompensation.  

3.3 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion  

Områdena är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före 
avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden. Eventuell underproduktion innebär återbetalning 
till universitetet. Grunden för återbetalning är områdets totala uppdrag (ej studieavgiftsfinansierade 
platser) oavsett om de ges vid Campus Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. Varje 
område ska generera följande intäkter: 

LTH N J S EHL M K HT USV Summa 

484 452 126 261 64 290 299 383 155 447 306 462 131 564 143 344 15 515 1 726 719 
 
För budgetåret 2010 infördes även en ersättning för överproduktion motsvarande hälften av genererad 
intäkt under förutsättning att det vid årets slut finns utrymme kvar till takbeloppet. Både under 2010, 
2011 och 2012 beräknas universitetet överproducera och därmed gå över det takbelopp som finns 
vilket gör att ersättning inte kan betalas ut. 

3.4 Campus Helsingborg 

Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter 3 000-3 500 helårsstudenter och ett campus 
kräver ett visst antal studenter för att uppnå en kritisk massa. Antalet studenter vid Campus 
Helsingborg måste öka med ca 200 helårsstudenter per år för att universitetsstyrelsens fastställda mål 
3 000 helårsstudenter ska kunna uppnås till 2013. Målet är satt till 3 000 hst för att Campus 
Helsingborgs infrastruktur ska bli bärkraftig. Ökningen mellan 2010 och 2011 beräknas vara 190 hst 
och fördelas på följande sätt: 

 Ökning (hst) 2011 (hst) 
LTH 40 590 
N 0 10 
J 6 6 
S 69 1807 
HT 75 105 
 
Universitetet har nått taket och har inte några nya platser att fördela. För att ge områdena möjlighet att 
förlägga utbildning till Campus Helsingborg har ersättning för förändringen tagits ur det 
myndighetskapital som finns avsatt för detta ändamål. Tidigare år har det avsatts särskilda medel för 
merkostnader såsom resor och under föregående år infördes även en särskild stimulans för nya platser. 
Stimulansen finns inte kvar 2011, men enligt tidigare löften ges det samhällsvetenskapliga området 
fortsatt extra ersättning år 2. I förslaget till resursfördelning finns 1 941 tkr kvar att fördela för 
merkostnader för verksamheten vid Campus Helsingborg. 
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3.5 Studieavgiftsfinansierade platser 

Studenter från länder utanför EES ska betala avgift för studier vid svenska universitet från och med 
höstterminen 2011. Avgiftsskyldigheten gäller program och kurser på grundnivå och avancerad nivå, 
men inte forskarnivå. LU har valt att lägga ut uppdrag till områdena med samma ersättning som gäller 
för övriga studenter. Det finns dock inget återbetalningskrav för dessa platser. 

Avsikten är att det ska komma intäkter i form av studieavgifter som motsvarar de uppdrag som har 
lagts ut och de merkostnader dessa studenter genererar. Detta innebär att i den totalbudget LU lägger 
för 2011 kommer det att finnas motsvarande intäkt. Det finns dock en risk att LU inte lyckas rekrytera 
tillräckligt antal studenter och därför är 12 818 tkr den maximala risk LU tar. 

Fördelningen av studieavgiftsfinansierade platser och ersättning är följande: 

 
LTH N J S EHL M K HT USV Summa 

tkr 3 318 1 182 757 467 1 578 1 631 785 556 2 544 12 818 
hst 40 15 20 13 20 17 2 15 49 191 

 

3.6 Stimulansmedel 

För att stimulera utveckling av verksamheten i enlighet med de fyra strategierna i den Strategiska 
planen finns det även i budgeten för 2011 stimulansmedel i form av ekonomiskt stöd. För att ha ett 
transparent system har det ekonomiska stödet utformats så att det ska vara enkelt att ta fram de 
uppgifter som ligger till grund för fördelningen. I några fall saknas det idag mätbara nyckeltal och i 
avvaktan på att sådana tas fram har andra mätetal, som främst används i återrapporteringen till 
regeringen, använts. 

Internationalisering 
I linje med internationaliseringspolicyn föreslås att stimulansmedel ska utformas för att uppnå balans 
mellan in- och utresande studenter och för att öka lärares mobilitet. 

Områdena tilldelas 8 mnkr i stimulansmedel för att främja och underlätta internationaliseringen bland 
studenter. Fördelningen mellan utresande och inresande studenter är 75 respektive 25 procent. 

För att främja personalmobiliteten förslås en satsning med 10 tkr per lärares längre utlandsvistelse. 
Uppgifter grundar sig på årligt underlag till SCB (1 månads vistelse utomlands).  

Lärar- och medarbetarskap 
2 mnkr fördelas till områdena i proportion till andelen disputerade lärare. Ytterligare 1 mnkr avsätts 
för att ge ökade möjligheter till kompetensutveckling för anställda, vilket fördelas senare. Framgent är 
det högskolepedagogisk utbildning som kommer att ligga till grund för fördelningen. 

Kvalitetssäkring  
Områden med pedagogiska akademier och större utvärderingar föreslås tilldelas 200 tkr respektive 
500 tkr. För 2011 finns inga planerade större utvärderingar riktade mot något enskilt område. 
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Gränsöverskridande utbildningar 
Områdena föreslås tilldelas medel för utvecklingen av Erasmus Mundusprogram, joint masterprogram 
(100  tkr per program), fakultetsöverskridande program (totalt 500 tkr) samt joint programmes (50 tkr 
per program).  

3.7 Medel för olika ändamål som fördelas senare 

Totalt har 24 mnkr avsatts för senare fördelning enligt följande: 

– Resor och merkostnader Helsingborg (1 941 tkr) 
– Strategiska utbildningssatsningar (5 725 tkr),  
– Kvalitetssäkring (1 300 tkr),  
– Studentförsäkringar (500 tkr) 
– Incitamentsprogram för energieffektiviseringar, dvs LU-intern klimatkompensation (5 00 tkr) 
– Medlemsavgifter mm (1 000 tkr) 
– Riskåtgärder (500 tkr).  
– Stimulansåtgärder för ett Erasmus Mundusprogram vars organisatoriska tillhörighet ännu inte 

är beslutad (100 tkr) 
– Kompetensutveckling för anställda (1 000 tkr),  
– Stöd till studentkårerna (11 754 tkr). 

3.8 Sammanfattning av utbildningsanslag per område 

Nedan följer en sammanställning av resursfördelning och utbildningsuppdrag inom respektive område 
inklusive de studieavgiftsfinansierade platserna. Utöver nedanstående får UB 5 592 tkr i anslag och 
24 320 tkr fördelas senare. I bilaga 1 finns en detaljerad sammanställning. 

 
LTH N J S EHL M K HT USV Summa 

kr 484 833 129 327 64 839 300 664 158 098 306 139 133 325 144 487 67 168 1788 879 
hst 5 651 1 547 1 720 5 887 3 850 2 770 667 3 899 290 26 280 

 

4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 

4.1 Principer 

Förändring av regeringens styrning av forskningsanslagen har pågått under senare år, från att helt och 
hållet ha varit öronmärkt till ett visst verksamhetsområde med liten möjlighet för lärosätet att 
omdisponera till att vara fria för lärosätet att själv besluta om fördelningen. Den bärande principen 
inom Lunds universitet har fortsatt varit att grunden är förra årets ramar. Under 2010 har en 
arbetsgrupp fått i uppdrag att ta fram förslag till nya principer för fördelning av fakultetsmedlen, vilket 
kan tillämpas tidigast 2012. 

Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per område framgår av bilaga 2. 
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4.2 Omfördelning 

För att kunna göra några prioriterade omfördelningar har rektors strategiska forskningsmedel minskat 
med 5 mnkr. Det särskilda anslaget på 2 135 tkr som tilldelades 2010 till innovationsverksamheten har 
också tagits bort då andra medel finns att tillgå. Innovationsverksamheten har fått särskilda anslag av 
regeringen och tillsammans med medel som ingår i de universitetsgemensamma kostnaderna bedöms 
verksamheten kunna fortsätta att utvecklas väl under 2011. Följande förändringar av fakultetsanslaget 
föreslås: 

– 1 mnkr till konstnärliga området 
– 2 mnkr till juridiska området 
– 2 mnkr till samhällsvetenskapliga området (Campus Helsingborg) 
– 1 mnkr till universitetets särskilda verksamheter (970 tkr) 

 
Medel som tidigare har lagts ut i ramen till det samhällsvetenskapliga området för 
utbildningsvetenskap och Lärande Lund flyttas till Rektor för senare beslut. Avsikten är att medlen ska 
tillföras en nybildad institution i utbildningsvetenskap. Det samhällsvetenskapliga områdets ram för 
2011 minskas med totalt 3 612 tkr. 

Det har också skett omfördelningar utan att det ska innebära några verksamhetsförändringar. Ett 
anslag som rör Campus Helsingborg på 250 tkr har flyttats från universitetets särskilda verksamheter 
till område S. En delad finansiering av en professur i entreprenörskap flyttas från 
universitetsgemensam nivå till EHL och områdets ram utökas därmed med 860 tkr. 
 
I förslag till resursfördelning 2011 och framåt ska hänsyn tas till behovet av ökade forskningsresurser 
för att bygga upp den nya apotekarutbildningen universitetet har fått examensrätt för. 

4.3 Kompensation lokalkostnader 

Under 2010 togs beslut om att avveckla lokalförsörjningsreserven. De objekt som var beslutade men 
ännu inte var slutförda skulle hanteras i särskild ordning. Under 2010 kommer Biologicentrum  att 
vara slutfört. Första året har medel rekvirerats ur lokalförsörjningsreserven, vilket även kommer att 
ske under 2010, och därefter har området kompenserats med ökade ramar. Färdigställandet sav 
Biologicentrum innebär att ramarna till det naturvetenskapliga området måste ökas med 6,7 mnkr. 

4.4 Strategiska forskningsmedel 

Följande principer för fördelning av de till universitetet inkommande medlen för strategiska 
forskningsområden gäller för åren 2011-2014: 

För att säkerställa att universitetet tar ett långsiktigt ansvar för utveckling av de strategiska 
forskningsområdena lyfts för universitetsövergripande satsningar årligen 5 % av de strategiska 
forskningsmedel som inkommer till universitetet. Detta inkluderar både de nio strategiska 
forskningsområden som universitetet är huvudansvarigt för och de tre strategiska forskningsområden 
där universitetet deltar i egenskap av medverkande lärosäte. Rektor beslutar årligen hur dessa medel 
skall användas. De medel som universitet i egenskap av huvudansvarigt lärosäte ska vidareförmedla 
till andra lärosäten berörs inte. Universitetsstyrelsen ger också rektor i uppdrag att delta i dialoger med 
de strategiska forskningsområdena om eventuella strategiska rekryteringar. 
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4.5 MAX och ESS 

Lunds universitet har årligen bidragit med drygt 20 mnkr ur anslagsmedel (2009 var det 22,4 mnkr) till 
Max-lab. LU har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av kostnaderna för att bygga MAX IV fram till och 
med 2014. Utöver detta nya åtagande har universitetet ökade energikostnader för befintligt Max-lab på 
ca 4 mnkr/år (2009 var det 4,3 mnkr). Budgeten utökas därför med 38 mnkr 2011. 

Universitetet har också i uppdrag att bidra till finansieringen av ESS med 550 mnkr under perioden 
2013-2022. Det innebär att de nya forskningsmedel som LU får framöver behövs för att finansiera nya 
åtaganden för MAX och ESS.  

4.6 Medel för olika ändamål som fördelas senare 

Totalt har 111 mnkr avsatts för senare fördelning. De delposter som ingår är: 
– Avsättning för gemensamma ändamål avseende strategiska forskningsområden, 4 316 tkr 
– Vidareförmedling till andra lärosäten avseende strategiska forskningsområden, 18 680 tkr 
– Särskilda insatser för forskarutbildade (bättre karriärvägar), 1 000 tkr 
– RQ08-fördelning till genusaspekter och utbildning, 5 000 tkr 
– Särskild satsning på kompetensutveckling, 3 000 tkr 
– Ökad synlighet (förbättring av web), 2 600 tkr 
– Satsning på yngre forskare, 25 000 tkr 
– EU-ramprogram 7, 4 500 tkr 
– Central satsning på Öst-sydöstasien, 1000 tkr 
– Studentförsäkringar (doktorander), 100 tkr 
– Program energieffektivisering (LU-intern klimatkompensation), 500 tkr 
– Kårobligatoriet (doktorander), 736 tkr 
– Strålskydd, medlemsavgifter mm, 1 000 tkr 
– Riskåtgärder, 600 tkr 
– Delfinansiering Akademiska högtider, 1 000 kr 
– MAX, avser MAX IV och ökade energikostnader befintligt MAX-lab, 38 000 tkr 
– Utbildningsvetenskap, 3 612 tkr 

4.7 Sammanfattning av fakultetsanslaget fördelat per område 

Nedan följer en sammanställning av fakultetsanslaget på 1 767 120 tkr är fördelat: 

LTH 343 387 
N 410 096 
J 33 351 
S 107 333 
EHL 62 649 
M 336 715 
K 15 621  
HT 206 840 
USV 88 708  
UB 16 776 
Rektors strategiska fo-medel 35 000  
För senare fördelning 110 644 
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I fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid 
LUCSUS och Circle om vardera 500 000 kr (enligt beslut Dnr PLAN 2008/46). Motsvarande 
medfinansiering erhålles även för 2011. 

I ramarna ingår medel för gränsöverskridande verksamhet (år 3) som fördelas under en treårsperiod 
som följd av RQ08. I förändringen av ramarna mellan 2010 och 2011 ingår en rättning av medel för 
klimatinitiativet, som är en del av den gränsöverskridande. Alla medel för klimatinitiativet går till 
koordinatorn (finns numera inom den naturvetenskapliga fakulteten) men hade i 2010-års beslut 
fördelats ut.  

5 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna har delats in och beskrivs i tre delar 

5.1  Universitetsgemensamma kostnader, exklusive debiteringar enligt 5.2 och 5.3 
5.2  Medel för täckning av universitetsgemensamma kostnader för Centralt funktionsansvar för 

lokala nät (CFL) 
5.3  Medel för täckning av universitetsgemensamma kostnader för servicefunktioner vid 

Campus Helsingborg 

5.1 Universitetsgemensamma kostnader 

De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsgemensamma 
verksamheter och system och kostnader för universitetsgemensam förvaltning. Kostnader för 
universitetsgemensamma verksamheter och system består av olika avgifter, universitetsbiblioteket och 
biblioteksdirektionen, student och företagshälsovård, universitetsgemensamma ändamål, 
universitetsledning, gemensamma undervisningslokaler och lokaler vid Campus Helsingborg samt 
universitetsgemensamma system. 

År 2010 uppgick de universitetsgemensamma kostnaderna till 496,5 mnkr varav 4 mnkr finansierades 
genom extern försäljning inom gemensam förvaltning. 
Kostnad för universitetsgemensamma verksamheter och system:  292,3 mnkr 
Kostnad för universitetsgemensam förvaltning:  204,2 mnkr 

De universitetsgemensamma kostnaderna påverkas av utbildningens och forskningens omfattning. 
Kostnaderna i flera universitetsgemensamma verksamheter och system påverkas av stora förändringar 
över tid i antal studenter, antal internationella samarbeten, antal forskningskontrakt, antal anställda 
osv. Samtidigt bör det finnas ett krav på att stödverksamheten ständigt effektiviseras. 

Under 2010 har rektor initierat en ny modell som ett verktyg för att beräkna hur mycket 
stödverksamheten bör kosta i förhållande till universitetets totala omfattning. Modellen kan också vara 
ett underlag för det maxbelopp som kan debiteras för universitetsgemensamma kostnader. Modellen 
ska vara enkel och säkerställa att de indirekta kostnadernas andel av totala kostnader minskar över 
tiden. När verksamheten expanderar får de indirekta kostnaderna på alla nivåer öka med 50% och när 
verksamhetens totala kostnader minskar ska de indirekta kostnaderna minska med 100% i relation till 
de totala kostnaderna.  

Beräkningsunderlaget för universitetsgemensamma kostnader påverkas av kostnader som direkt och 
indirekt (i form av minskad hantering) flyttar mellan nivåerna inom stödverksamheten. Inför 2011 är 
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det ett antal kostnader som direkt eller indirekt minskar belastning på institutions- och områdesnivå 
men ökar kostnad på universitetsgemensam nivå. De kostnader som påverkas på detta sätt under 2011 
är kostnad för Microsoft site licens (3,5 mnkr), nytt universitetsgemensamt budgetsystem (2,5 mnkr), 
översättningsprogram för kursplaner (0,7 mnkr). 

Budgetprocessen för universitetsgemensamma kostnader startar med att sektionerna redovisar reella 
kostnadsökningar/minskningar som påverkar det kommande årets kostnadsnivå. Sektionerna redovisar 
även andra förändringar det framkommit behov av eller finns krav på. Inför 2011 innebär sektionernas 
redovisningar behov av att öka kostnad för universitetsgemensamma kostnaderna och system på 27,6 
mnkr och kostnader i gemensam förvaltning på 9,4 mnkr. Förslagen till ökningar bedöms alltför stor 
vilket lett till prioriteringar inom ramen för det maxbelopp som modellen ger utrymme för.  
Prioriterade kostnader 2011 är bl. a kostnader som flyttar mellan nivåerna, systemkostnader till följd 
av volym och regelverksförändringar, anpassning av budgetram för korrekt avsättning till 
personalorganisationer, kostnad för ökad publicering av forskare, kostnad för e-licenser, 
resursförstärkning till upphandlingsavdelningen.  

Med anledning av att ovanstående kostnader ökar föreslås de universitetsgemensamma kostnaderna få 
öka i enlighet med beräkningsmodell.  
 
Debitering till fakulteterna för täckning av universitetsgemensamma kostnader subventionerades 2010 
med 36,4 mnkr ur myndighetskapitalet. Under 2010 har en handlingsplan för effektivisering och 
besparing av stödverksamheten tagits fram för att minska kostnader med tanke på att subventionen är 
tillfällig. Subventionen inför 2011 uppgår till 24,4 mnkr ur myndighetskapitalet. Besparingar har skett 
på gemensam nivå med totalt 6,6 mnkr varav 4,7 mnkr minskar de universitetsgemensamma 
kostnaderna och 1,9 mnkr minskar den lokala avgiften i lönebikostnaden. Inför 2011 måste 
effektiviseringarna inom hela stödverksamheten på alla nivåer öka med ytterligare 6 mnkr för att 
kärnverksamheten inte ska få ökade kostnader när subventionen minskar. Rektor får därför i uppdrag 
att genomföra ytterligare effektiviseringar. 

Föreslagen RAM i enlighet med gjorda prioriteringar inom det belopp som beräkningsmodell för 
universitetsgemensamma kostnader efter flytt mellan nivåer och genomförda besparingar 2011 tillåter:  

Ram 2010:  492,5 mnkr  
Ökning enl modell:    17,0 mnkr 
Flytt mellan nivåer:     6,7 mnkr 
Besparing univ gem nivå:   -4,7 mnkr 

 

Ram 2011: 511,5 mnkr 
Finansiering genom extern försäljning:  4,0 mnkr 
Total ram 2011:  515,5 mnkr 

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader 

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive kostnad för CFL och gemensamma 
servicefunktioner vid Campus Helsingborg (se avsnitt 5.2 och 5.3) sker genom basen lön och drift, 
baserad på perioden juli 2009 – juni 2010 
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Debitering görs från fakulteterna med 473,2 mnkr (vilket är 6 mnkr mindre än kostnaderna då det ska 
ske ytterligare effektiviseringar) och kompenseras med 33,4 mnkr (24,3 mnkr enligt ovan och 9 mnkr 
för studentbostäder) med grundutbildningsanslag och överföring av centralt myndighetskapital. Netto 
ökar fakulteternas andel av de universitetsgemensamma kostnaderna med 4,7 mnkr jämfört med år 
2010. Därtill kommer den brukardebiterade andelen av CFL, avsnitt 5.2. 

Internrevisionens budget ska fastställas av styrelsen och är en del av de gemensamma kostnaderna. 
Internrevisionens ram fastställs till 3 162 tkr, vilket är i enlighet med deras budgetäskande. Äskade 
medel är engångsbelopp och hanteras i ssk ordning. 

De universitetsgemensamma 2011 fördelas mellan områdena enligt nedan (tkr).  

 

5.2 Centralt funktionsansvar för lokala nät (CFL) 

Universitetet har en gemensam kostnad för CFL enligt beslut i april 2005. Kostnaden uppgår 2010 till 
16,6 mnkr. Under 2010 finansierades hälften av denna kostnad genom debitering av brukarna. Under 
2011 föreslås hela beloppet 16,6 mnkr finansieras med samma debitering av brukarna. Basen för 
debitering av brukarna är antalet heltidsekvivalenter med justering för medicinska fakultetens personal 
anställda vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö. Det innebär att debiteringen av 
universitetsgemensamma kostnader fördelade med basen lön och drift minskar med 8,3 mnkr och 
debiteringen av CFL med basen antal anställda ökar med motsvarande belopp (8,3 mnkr), Kostnaderna 
fördelas till områdena enligt nedan (tkr): 

 

Universitetsgem kostnader 2011 Jmf år 2010

Område Utb Uppdr utb Forskn Totalt Utb Forskn Totalt Förändr
LTH 53 987 2 466 65 667 122 120 57 242 64 161 121 403 717
N 17 234 111 42 492 59 836 18 626 42 951 61 577 -1 741
J 6 988 1 220 3 261 11 469 9 006 2 892 11 898 -429
S 34 662 865 13 367 48 894 33 954 13 473 47 427 1 467
EHL 21 267 612 9 932 31 811 22 265 9 689 31 954 -143
M 36 495 1 924 75 450 113 869 38 889 72 597 111 486 2 383
K 16 285 8 1 543 17 836 16 465 1 302 17 767 69
HT 19 434 73 20 810 40 317 19 854 19 427 39 281 1 036
USV 9 339 1 301 16 404 27 045 11 121 14 534 25 655 1 390
Totalt 215 691 8 579 248 927 473 197 227 422 241 025 468 447 4 750

Område År 2011 Jmf 2010 Förändr
LTH 4 866 2 376 2 490
N 2 503 1 229 1 274
J 368 182 186
S 1 693 837 856
EHL 1 060 572 488
M 2 942 1 494 1 448
K 504 262 242
HT 1 744 872 872
USV 920 476 444
Summa 16 600 8 300 8 300
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5.3 Gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg  

En utredning av de gemensamma servicefunktionerna vid Campus Helsingborg har genomförts under 
våren 2010 och avrapporterats i augusti 2010. Utredningen har inte påverkat förslaget till 2011 års 
budget då det krävs vidare arbete med de åtgärdsförslag som utredningen föreslår. De gemensamma 
servicefunktionerna vid Campus Helsingborg föreslås 2011 uppgå till maximalt belopp som gällde för 
2010, totalt 15,7 mnkr, varav 10,1 mnkr bekostas av samtliga områden och 5,6 mnkr bekostas av de 
områden som har verksamhet i Helsingborg. Huvudprincipen är liksom i fördelningsbeslutet för 2010 
att kostnaden för ledningen åvilar hela universitetet, medan övriga kostnader fördelas lika mellan 
universitetet gemensamt och de områden som har verksamhet i Helsingborg.  

De kostnader enligt ovan som ska finansieras av samtliga områden fördelas till områdena i proportion 
till löne- och driftkostnader (tkr): 

 

De områden som har verksamhet i Helsingborg ska senast den 31 december 2010 ha kommit överens 
om hur kostnaderna, 5 579 tkr, ska fördelas mellan berörda områden. 

6 Åtgärder med anledning av riskanalys 2011 
Lunds universitet har under 2010 genomfört en riskanalys för universitetets verksamhet. Analysen 
syftar till att identifiera risker som kan medföra att LU inte når målen i den strategiska planen.  

Nedan följer en redovisning av de åtgärder som pågår, planeras eller är önskvärda för de risker som 
bedöms kräva nya åtgärder för att minska sannolikheten för att risken ska inträffa.  

Studentrekrytering 

Pågående/planerade åtgärder: 
• Universitetsgemensam studentrekryteringsprocess ska etableras under 2010. 
• Lunds universitets strategiska handlingsplan för studieavgifter4

Önskvärda åtgärder: 

 

• Analys av nöjdheten bland studenter inom rekryteringsprocessen och vid bemötande under 
studietiden. 

                                                           
4 http://www5.lu.se/upload/Studieavgifter/Strategisk_handlingsplan_avgifter_100702.pdf 

Område Utbildning UppdragsutbForskning Totalt Jmf 2010 Förändr
LTH 2 111 0 456 2 567 2 583 -16
N 674 0 295 969 999 -30
J 273 0 23 296 355 -59
S 1 355 0 93 1 448 1 356 92
EHL 832 0 69 900 895 5
M 1 427 0 524 1 951 1 963 -12
K 637 0 11 647 620 27
HT 760 0 144 904 875 29
USV 365 0 114 479 517 -38
Summa (tkr) 8 434 0 1 727 10 161 10 161
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Hållbara finanser 

Pågående/planerade åtgärder: 
• Införande av ett budgetverktyg (införs 2011) 
• Vidareutveckling av redovisningsmodellen 
• Vidareutveckling av resursfördelningsmodellen, inkl verksamhetsplan 
• Uppdrag att ta fram en ny modell för budgetering av indirekta kostnader, inkluderar ny 

”affärsmodell” (pågår under 2010) 

Önskvärda åtgärder: 
• Utbilda och stödja i att göra prognoser 

Personal- och kompetensförsörjning 

Pågående/planerade åtgärder: 
• Ett större projektarbete för att utveckla det personalpolitiska området.  
• Anställningsordningen kommer att omarbetas.  

 
Konkurrens och synlighet 

Önskvärda åtgärder: 
• Satsning på ökad synlighet, effektiv kommunikation och varumärkesvård:  

o Definition och tydliga mål för ökad synlighet 
o Imageundersökning 
o Uppgradering av kommunikationsplattformen, utveckling av övergripande budskap, 

bildkoncept och grafisk profil, profilprodukter mm 
o Organisation och budget för marknadsföring av LU som helhet (finns ej resurser på 

central nivå).  
o Bättre samordning av varumärkesfrågorna för att skapa en gemensam bas (identitet, 

profil och image) 
• Utveckling av engelska webben 
• Förstärkning av pressinformationsfunktionen (ffa för internationell profilering, ökad 

proaktivitet och jour) 
• Satsningar på ”brandad” digital kommunikation (sociala medier och rörlig bild) 

• Systematisk konkurrensbevakning (bl a rankingfrågorna kopplat till planering och utvärdering 
av verksamheten) 

• Profilering av styrkeområden inom forskning 
• Jobba aktivt med regionala samarbeten 
• Vidareutveckling av studentrekryteringsprocessen nationellt och internationellt, ffa 

webbsatsning 

Arbetsmiljö - Säkerhet  

Pågående/planerade åtgärder: 
• Uppföljning av föreslagna åtgärder i handlingsplaner för arbetsmiljö, miljö och säkerhet. 
• Medarbetarenkät 
• Utvecklar metodstöd för utvecklingssamtal.  
• Utarbetar utbildningar i arbetsmiljö med tonvikt på det psykosociala arbetet. 
• Utvecklar samverkan mellan det fysiska – och psykosociala arbetsmiljöarbetet 
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Önskvärda åtgärder: 
• Förstärkning för att kunna ge den kontinuerliga utbildning, information och service som krävs 

för att ge kunskap, engagemang och resurser till arbetsmiljöansvariga i genomförandet av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

6.1 Medel avsatta för riskåtgärder 

I de universitetsgemensamma kostnaderna finns medel avsatta för pågående och planerade 
åtgärder. För att ge möjlighet att förstärka åtgärderna finns 1 100 tkr (500 tkr inom utbildning och 
600 tkr inom forskning) avsatt. Beslut om fördelning av dessa medel fattas av rektor, se avsnitt 3.7 
och 4.6. 
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Styrelsen har den 17 september 2010 beslutat 
1. att ge områdena i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för 

LU vid sammanträdet i februari 

2. att  ge områdena och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2011 inkludera åtgärder med 
anledning av jämställdhets-, mångfalds-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna och 
genomförd riskanalys 

3. att fastställa målet för myndighetskapitalet på universitetsgemensam nivå till 2 % inom 
utbildning (med tillåten variation 1-3 %) och 0 % inom forskning (med tillåten variation 0-1 
%) 

4. att fastställa målet för myndighetskapitalet på områdes-/institutionsnivå till 5 % inom utbildning 
(med tillåten variation 4-7 %) och 7 % inom forskning (med tillåten variation 5-9 %) 

5. att ge områdena i uppdrag att i samband med totalbudgeten inkomma med fastställda planer 
som visar hur målen för myndighetskapitalet kan uppnås senast 2014-12-31 

6. att ge rektor i uppdrag att göra en långsiktig översyn av ekonomistyrningen 

7. att fastställa resursfördelningen inom utbildning enligt bilaga 1 

8. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av 24 324 tkr inom utbildning 

9. att fastställa regler för återbetalning och ersättning för överproduktion av 
grundutbildningsmedel enligt avsnitt 3.3  

10. att fastställa resursfördelningen inom forskning enligt bilaga 2 

11. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av 110 644 tkr inom forskning 

12. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till Universitetets särskilda 
verksamheter (USV) 

13. att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna 2011 till 515 500 tkr, varav 
internrevisionen tilldelas 3162 tkr  

14. att ge rektor i uppdrag att genomföra ytterligare effektiviseringar omfattande 6 000 tkr inför 
2011 inom hela stödverksamheten på alla nivåer 

15. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader enligt avsnitt 5.1  

16. att  fastställa finansieringen av CFL 2011 enligt avsnitt 5.2   

17. att  i avvaktan på utredningen av Campus Helsingborg fastställa finansieringen för de 
gemensamma servicefunktionerna vid Campus Helsingborg enligt avsnitt 5.3 

18. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna 
exklusive internrevisionen 
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19. att  fastställa den lokala avgiften som ingår i lönebikostnaderna till 2,05 % 

20. att ge rektor i uppdrag att besluta om ändring av lönebikostnaderna om väsentliga förändringar 
sker 

21. att godkänna redovisade åtgärder med anledning av genomförd riskanalys 

22. att i övrigt fastställa de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning 
och stödverksamheter som redovisas ovan 
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Bilaga 1 Ramar Utbildning på grund- och avancerad nivå 

 
LTH N J S EHL M K HT USV UB Sen 

besl Summa 

Tilldelning enl uppdrag hst 2010 482 619 124 000 64 352 296 201 155 956 300 180 131 550 140 598 20 028   1 715 483 

Minskat takbelopp -2 535 -642 -338 -1 556 -819 -1 576 -691 -738 -105   -9 000 
Ändrat uppdrag  2 652    7 247 442 689    11 030 
Frivillig minskning         -4 439   -4 439 
Förändring HGB (genomsnittspris) 3 401  148 4 140    2 509    10 199 
Studieavgiftsfinansierade platser 3 318 1 182 757 467 1 578 1 631 785 556 2 544   12 818 
Delsumma 1: 486 804 127 191 64 919 299 252 156 715 307 482 132 086 143 614 18 028   1 736 091 
Pris och lön  på uppdrag 0,2% 974 254 130 599 313 615 264 287 36   3 472 
Delsumma 2: 487 777 127 446 65 049 299 851 157 028 308 097 132 350 143 901 18 064   1 739 563 
Fin omförd senare beslut o gem fin -13 071 -3 415 -1 743 -8 035 -4 208 -8 256 -3 547 -3 856 -484   -46 615 
Ssk tilldelning enl RB  1 286       25 742   27 028 

TOTALT 474 706 125 316 63 306 291 816 152 820 299 840 128 803 140 045 43 323   1 719 976 

             
Kompen övergång nya modeller    1 000   2 000     3 000 
Komp för universitetsgem kostn 6 097 1 946 789 3 915 2 402 4 122 1 839 2 195 1 055   24 360 
Fin UB och del av USV         22 272 5 592  27 865 
Extra tilldelning SAS-kurser    441 87   1 048    1 576 

Kårstöd -1 253 -364 -376 -1 242 -945 -585 -145 -803 -52  11 754 5 989 
             
Omfördelning             
Internationalisering             

- varav hst utresande och inresande 1 779 745 726 1 147 2 321 353 103 819 6   8 000 
- varav personalmobilitet 180 280 0 190 100 270 0 30 40   1 090 
Lärar och medarbetarskap             
- varav disputerade lärare 552 317 49 267 157 355 37 235 31  1 000 3 000 
Kvalitetssäkring              
 - varav pedagogiska akademier 200 200    200      600 
Gränsöverskridande             
 - varav erasmus mundus Joint Master 100 100  100 100    100  100 600 
 - varav joint programmes 50  50 50  50  100    300 
 - varav fakultetsöverskr program 169 68 3 65 169 10 7 6 3   500 
             
Resor och merkostn Helsingborg    1 469       1 941 3 410 
             
Komp studentbostäder utbytesstud 2 253 719 292 1 446 887 1 523 680 811 390   9 001 
             
Senare beslut             
Riskåtgärder           500 500 
Strategiska utbildningssatsningar           5 725 5 725 
Kvalitetssäkring           1 300 1 300 
Studentförsäkringar           500 500 
Program energieffektivisering           500 500 
Medl avg mm (tidigare ledn disp)           1 000 1 000 

Totalsumma 484 833 129 327 64 839 300 664 158 098 306 139 133 325 144 487 67 168 5 592 24 320 1 818 791 
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Bilaga 2 Ramar 2011 Forskning och forskarutbildning 
           

 
 LTH N J S EHL M K HT USV UB 

Rektors 
strat fo 
medel 

För 
senare 
fördeln Summa 

Ram 2010 329 744 386 629 31 353 108 508 61 685 291 225 14 591 206 465 79 318 16 743 40 000 2 674 1 568 935 

Sänkning av rektors strat fo           -5 000  -5 000 

Sänkning innovation            -2 135 -2 135 

Rättning gränsöv klimatinitia -228 -128 -65      -40   461 0 

Rättning gränsöv klimatinitia  1 000          -1 000 0 

Skissernas - pres, markn föring         400    400 

IIIEE - ökat pga tid OH-komp         1 000    1 000 

LUNARC - finans mynd kapital         -860    -860 

C Danmarksstud - ökad lön prof         180    180 

ODEUM - akad högtider         250    250 

Campus Hbg fr USV t S    250     -250    0 

Prof entr fr rekt strat t ram     860        860 

Lägst anslag i Sverige (K)       1 000      1 000 

Campus Hbg - fo-medel (S)    2 000         2 000 

Premiera förändringsarb (J)   2 000          2 000 

Biologicentrum (N)  6 700           6 700 

Pris och löneomräkning 0,2% 659 788 67 222 125 582 31 413 160 33   3 081 

Flytt utbildningsvetenskap    -3 612        3 612  

Strategiska forskningsmedel 13 300 15 162    44 992   8 550   4 316 86 320 

Strat fo för vidareförmedling            18 680 18 680 

Summa 343 475 410 151 33 354 107 368 62 670 336 799 15 622 206 878 88 708 16 776 35 000 26 608 1 683 411 

              

Bättre karriärv ins. för forskarutb            1 000 1 000 

RQ08 fördeln genusasp o utb            5 000 5 000 

Kompetensutveckling            3 000 3 000 

Ökad synlighet            2 600 2 600 

Satsning yngre forskare            25 000 25 000 

EU ramprogram 7            4 500 4 500 

Central sats öst-sydöstasien            1 000 1 000 

Studentförsäkringar            100 100 

Program energieffektivisering            500 500 

Kårstöd -88 -58 -4 -35 -21 -84 -2 -38    736 407 

Strålskydd, medlemsavg mm            1 000 1 000 

Riskåtgärder            600 600 

Delfinans Ak högtider            1 000 1 000 

MAX            38 000 38 000 

Totalt 343 387 410 094 33 351 107 333 62 649 336 715 15 621 206 840 88 708 16 776 35 000 110 644 1 767 118 
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