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INLEDNING 
Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och andra 
centrala styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, 
prioriteringar och särskilda utmaningar. I resursfördelningen anges hur de statliga resurserna fördelas 
och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande tre åren.  

Verksamhetsplanen, resursfördelningen och planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma 
beslutsdokument. Dokumentet har varit föremål för MBL-förhandling enlig § 11. 
 

Styrelsen beslutar: 
- Att fastställa verksamhetsplan, resursfördelning och uppdrag för 2016 samt 

planeringsförutsättningar för 2017-2019 enligt föreliggande förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Vanligt förekommande förkortningar 
EHL – Ekonomihögskolan, HT – Humanistiska och teologiska fakulteterna, J – Juridiska fakulteten, 
 K – Konstnärliga fakulteten, LTH – Lunds tekniska högskola, M – Medicinska fakulteten,  
N – Naturvetenskapliga fakulteten, S – Samhällsvetenskapliga fakulteten, USV – Universitetets 
särskilda verksamheter, LUKOM – Universitetets kultur- och museiverksamheter, UB – 
Universitetsbiblioteket, NÄLU – Nämnden för ämneslärarutbildningen, UN – utbildningsnämnden, 
FUN – forskarutbildningsnämnden, FN – forskningsnämnden, CH – Campus Helsingborg. 
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SAMMANFATTNING 
Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig och drivande 
kraft för att förändra och förbättra vår framtid. Universitetet utgör med sin bredd inom utbildning, 
forskning, samverkan och innovation en unik smältdegel för kunskap. 

Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen och 
andra universitetsgemensamma styrdokument. Denna plans övergripande mål är att öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. 

I resursfördelningen anges de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga 
resurserna fördelas. Därutöver anges även planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och 
särskilda satsningar för de kommande tre åren. Verksamhetsplanen, resursfördelningen med 
planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma dokument från och med 2016. Universitetet 
har en decentraliserad resurs- och ansvarsmodell. 

Lunds universitet har haft en stark ekonomisk utveckling under flera år. Det är forskningen som i 
huvudsak står för ökningen. Även söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. 
Universitetet har antagit fler studenter än som kan ersättas genom utbildningsanslaget.  

I regeringens budgetproposition för 2016 tilldelas universitetet ett utbildningsanslag på 1 923 mnkr. 
Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 3,1 procent för finansiering av gemensamma 
åtaganden. I regeringens vårändringsbudget 2015 presenterades en utbyggnad av grundutbildningen 
som fortsätter i budgetpropositionen. Anslaget till forskning och forskarutbildning blir 2 088 mnkr för 
2016. Den ökning av forskningsanslaget som presenterades i forskningspropositionen 2012 blir för 
Lunds universitets del lägre än aviserat. 

Sammanfattningsvis sker i huvudsak följande 2016: 

- Tidigare utbildningsåtaganden och infasning av viss verksamhet vid Campus Helsingborg 
ligger kvar. 

- Ökat utbildningsuppdrag till vård med 7,6 mnkr. 
- Av de nya forskningsmedlen fördelas 10 mnkr till en förstärkning av lokalfonden och 1,3 

mnkr till strategiska forskningsmedel. 
- Lokalfonden får en förstärkning genom kapital från utbildning med 5 mnkr. 
- Centre for Educational Development (CED) flyttas från gemensamma förvaltningen till 

fakultet och medel flyttas från förvaltningen (Personal) till HT. 

I resursfördelning har budgeten inom utbildningsområdet, exklusive räntenettot, underbalanserats med 
22,5 mnkr, varav 6,4 mnkr avser övrig kapitalfinansierad utbildning, 8,5 mnkr avsättning till 
lokalfonden och 7,6 mnkr utbildningsuppdrag till medicinska fakulteten för utbyggnad av 
sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningarna i enlighet med regeringens 
satsningar. Budgeten inom forskningsområdet är för 2016 i balans.  
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1. Universitetets övergripande mål och visioner 
Lunds universitet eftersträvar att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar 
vår värld och människors villkor. Det är en vision som förpliktigar. Motiverade studenter och 
engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att universitetet ska kunna röra sig mot 
denna vision. En hög kvalitet i utbildning och forskning samt ett gott arbetsklimat för alla medarbetare 
är självklara utgångspunkter.  

Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger unika möjligheter 
till ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. 
Tillsammans kan de olika delarna bidra till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. 
Detta ger nationellt sett unika möjligheter för universitetet. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet 
kräver samtidigt gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Utmaningen att 
hitta en funktionell balans mellan spets och bredd är ett gemensamt ansvar. 

Varje fakultet måste ges möjlighet att odla sin särart. Universitetet värnar om sin decentraliserade 
resurs- och ansvarsmodell. Fakulteterna, eller motsvarande organisation, har ansvar för sin verksamhet 
och sin verksamhets kvalitet vilket även innebär att varje fakultet behöver ha beredskap och strategier 
för att både bygga upp och lägga ner, göra omprioriteringar och strategiska satsningar.  

Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta sanningar och bryta ny mark 
för kunskap och utveckling. Vårt samhälle står inför grundläggande och komplexa utmaningar. Det 
handlar om frågor som berör vår överlevnad och möjligheter att leva ett drägligt och värdigt liv. 
Kopplat till dessa stora utmaningar har universitetet en viktig och central roll i att både ställa de rätta 
frågorna och söka svar på dem. 

Lunds universitet ska vara ett internationellt lärosäte. Universitetet ska bidra till att människor oavsett 
kulturell och religiös bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans för att möta de globala 
utmaningarna vår värld står inför. Internationellt samarbete inom all forskning ska vara en 
grundläggande utgångspunkt. Universitetet ska söka och identifiera långsiktiga värdeskapande 
samarbeten med andra universitet runt om i världen.  

Ett levande studentliv och ett aktivt studentinflytande är hörnstenar för universitetet. Det rika och 
välutvecklade studentlivet i Lund är en viktig faktor för att göra universitetet till en attraktiv och 
utvecklande mötesplats för studenter. Erkända kårer och nationerna är centrala organisationer i detta 
arbete. Studentinflytandet är avgörande för universitetets framgångar och ska värnas och utvecklas.  

Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. Samma sak 
gäller e-lärandet: den digitala utvecklingen rymmer enorma pedagogiska möjligheter. Inom 
universitetet finns fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjligheter att 
komma alla studenter tillgodo. Det pedagogiska arbetet och lärarrollens status behöver höjas. 

Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är viktiga 
förutsättningar som vi inte kan ta för givna utan hela tiden måste arbeta med och utveckla. Trygghet 
och tillit på jobbet är grundläggande. Att öka jämställdheten är en viktig faktor för att få en bättre 
arbetsmiljö och bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. Villkoren och karriärvägarna från 
doktorsexamen till en tillsvidareanställning måste bli bättre. 
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Universitetet har i uppgift att samverka med det omgivande samhället, informera om sin verksamhet 
och verka för att forskningsresultat från universitetet kommer till nytta. Sveriges konkurrenskraft kan 
öka och fler jobb kan skapas om universitetet jobbar sida vid sida med företag och industri. För detta 
krävs en medveten och målinriktad innovationspolitik. Inte minst behöver MAX IV och ESS ses och 
användas som möjliga motorer för uppbyggandet av en stark forsknings- och innovationsinriktad 
näringslivssatsning inom ramen för verksamheterna i och omkring Brunnshög där anläggningarna nu 
byggs. 

Lunds universitet har under lång tid efterlyst ökad handlingsfrihet. För universitet handlar ökad 
autonomi dock inte bara om förbättrad konkurrenskraft och ökade forskningsresurser. En 
grundläggande uppgift för universitet och högskolor är att vara självständiga och kritiskt granskande 
krafter i samhället. Ökad autonomi får därmed inte bara handla om ekonomi och organisation utan 
också om akademisk frihet. Ökad självständighet innebär ökat ansvar.  

• En förutsättning såväl som ett mål är att erbjuda goda och utvecklande arbetsmiljöer för de 
anställda och bra studiemiljöer för studenterna. 

• Universitetet ska vara en aktiv samhällsaktör och ta en ledande roll i de stora 
samhällsutmaningarna. 

• Den övergripande målsättningen är att prioriteringar och strategiska satsningar ska väga in 
samtliga fakulteters förutsättningar och behov och att resursfördelningen därmed leder till en 
sammantagen funktionell balans mellan universitetets olika delar. 

1.1 Lunds universitets budgetunderlag till regeringen 
För att Lunds universitet ska kunna uppfylla sina målsättningar krävs inte bara att vi själva arbetar 
tillsammans och målmedvetet. Det krävs även ändringar av förutsättningar och villkor som inte 
universitetet råder över. Det enskilt största hotet är urholkningen av anslagen vilket inte minst leder till 
att studenterna får allt mindre tid med sina lärare och att allt fler lärare och forskare upplever stress 
och otillräcklighet.  

Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska årligen lämna 
ett budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska bl.a. innehålla lärosätets planering av 
utbildningsutbudet, bedömning av den ekonomiska utvecklingen och strategiska utmaningar. I 
budgetunderlaget lyfter universitetet fram ett antal viktiga utmaningar som kräver politiska 
förändringar och ingrepp. 

Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt 
mer komplexa. Samtidigt har ersättningen för varje helårsstudent inte följt med i den allmänna 
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till 
högskoleutbildningen. Det är i långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla 
uppe samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad 
konkurrens på en global utbildningsmarknad. Förutom en höjd ersättning per student behövs medel för 
fler platser. Därutöver behöver det s.k. produktivitetskravet för universiteten och högskolorna slopas. 

Universitetets del i att finansiera uppbyggnad och drift av de internationella och nationella 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV-laboratoriet har inneburit att i princip alla nya statliga 
medel till forskning används till dessa två anläggningar. Universitetet önskar därför en förstärkning av 
forskningsanslaget. Universitetet har kostnader för många åtaganden som inte ersätts full ut, som 
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kultur- och museiverksamheten och universitetsbibliotekets hantering av pliktexemplar. För att klara 
dessa åtaganden önskar universitetet ett riktat stöd. 

I rådande system fördelas statliga medel till forskning och till utbildning. Det finns vattentäta skott 
mellan anslagen till utbildning och forskning vilket inte motsvarar hur verksamheten bedrivs i 
praktiken. Detta försvårar inte minst arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och 
utbildningen samt uppgiften att samverka. Lunds universitet menar att anslagen bör kunna användas 
flexibelt mellan utbildning och forskning. 

• Universitetet ska verka för att de i budgetunderlaget identifierade strategiska utmaningarna 
lyfts fram i kontakterna med regering och riksdag. 

1.2 Strategisk plan för Lunds universitet 2012-2016 
Den strategiska planen representerar både kontinuitet och förnyelse. Lunds universitets övergripande 
mål är högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan. För att nå målet finns fyra 
strategier; gränsöverskridande samverkan, internationalisering, kvalitetsutveckling samt ledarskap, 
lärarskap och medarbetarskap. En ny strategisk plan för Lunds universitet 2017-2026 ska tas fram.  

Gränsöverskridande samverkan 

De utmaningar som samhället står inför är komplexa och gäller människans existentiella villkor. Den 
forskning och utbildning som krävs för att möta dessa utmaningar behöver till stor del vara 
gränsöverskridande. Det handlar om att olika ämnen och discipliner kan dra nytta av varandras 
kompetens. Gränsöverskridande samverkan förutsätter djup ämneskompetens. Den förutsätter också 
att det går lätt och smidigt att samarbeta och röra sig över gränserna för ämnen, institutioner och 
fakulteter.  

• De strategiska medlen ska i första hand användas till fakultetsövergripande satsningar. 
• Samtliga fakulteter och gemensamma förvaltningen ska underlätta samarbeten över 

gränserna vilket bl.a. innebär att administrativa system och processer ska utformas och 
anpassas så att de underlättar samarbeten.  

Internationalisering 

Internationalisering är en central strategi för utveckling av kvalitet i utbildning, forskning, innovation 
och samverkan med det omgivande samhället. Internationell rörlighet för forskare ska uppmuntras och 
stimuleras, inte minst gäller detta för doktorander och yngre forskare. Universitetets forskningsmiljöer 
stärks och utvecklas av att ta emot utländska lärare och forskare. Lund universitet skickar ut och tar 
emot studenter från ett sjuttiotal länder varje år. Under de senaste åren är det betydligt färre studenter 
som reser utomlands via utbytesavtal än antalet inresande utbytesstudenter. Universitetet eftersträvar 
en jämnare balans mellan inresande och utresande studenter. 

Myndighetsspråket vid Lunds universitet är svenska. Samtidigt utgör universitetet en del av en 
internationell akademisk miljö där det dominerande gemensamma språket är engelska. Svenska och 
engelska ska användas sida vid sida och göra det möjligt för studenter och anställda att fungera väl vid 
universitetet oavsett om de behärskar svenska eller inte. 

• Antalet inresande och utresande studenter ska öka. 
• Fler utbildningar ska erbjudas på engelska. 



 

 

 6 

Kvalitetsutveckling 

Kvalitetsarbetet står ständigt i fokus i all verksamhet vid universitetet. Forskningen granskas när 
vetenskapliga artiklar och böcker publiceras och när externa bidrag söks samt genom egna 
genomlysningar. Universitetets utbildningar ska vara forskningsanknutna och förbereda studenterna 
för en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet granskas av Universitetskanslerämbetet, men 
kvalitetssäkringen av utbildningen på alla nivåer är ytterst universitetets eget ansvar. 
Kvalitetssäkringsarbetet är en gemensam angelägenhet för alla fakulteters personal och studenter. 

• Universitetet ska utveckla intern kvalitetssäkring för utbildning på grundnivå, avancerad nivå 
och forskarnivå. 

Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap 

Jämställdhet, etnisk och social mångfald är grundläggande utgångspunkter för universitetet. 
Diskriminering och kränkande särbehandling accepteras inte. Respekt, tolerans och omtanke ska gälla 
i alla relationer vid vårt lärosäte. Universitetet eftersträvar en jämn könsfördelning och den självklara 
utgångspunkten är en jämn könsbalans inom alla områden och på alla nivåer. Fakulteterna både har 
och tar ett stort ansvar för strategiska personalfrågor.  

Det kollegiala ledarskapet ska stå i centrum. Detta ledarskap kräver en förmåga att både ta ansvar för 
den egna enheten och samtidigt ta ett ansvar för bredden och universitetet som helhet. Dekaner, 
förvaltningschef och studentrepresentanter utgör rektors ledningsråd som tillsammans med rektor, pro- 
och vicerektorer skapar förutsättningar för en framgångsrik verksamhet vid universitetet. 

• Andelen kvinnliga professorer ska öka. Särskilt fokus ska riktas mot att öka andelen 
nyanställda kvinnliga professorer.  

• Ett gott ledarskap ska stå i fokus på alla nivåer. Att utveckla ledarskapet inom ramen för 
rektors ledningsråd ska vara prioriterat under 2016. 

2. Förutsättningar och särskilda mål  
Universitetet leds av universitetsstyrelsen. Styrelsen har inseende över universitetets alla 
angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Rektor är myndighetschef och svarar för 
ledningen och den löpande verksamheten vid universitetet. Fakulteterna och deras styrelser har ett 
samlat ansvar för utbildning, forskning, innovation och samverkan.  

• Universitetet ska bygga på en decentraliserad resurs- och ansvarsfördelning. Fakulteterna 
ska ges möjlighet att självständigt agera inom sina ansvarsområden. Fakulteterna ska å sin 
sida samverka över gränser när så är möjligt. 

2.1 Hållbara finanser 

Myndighetskapitalet 

Myndighetskapitalet har under senare år ökat vid flera fakulteter. Samtidigt visar universitetets 
ekonomiska prognoser att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år ha ett 
mycket begränsat kapital. Universitetet hade vid ingången av 2015 ett myndighetskapital på 
sammanlagt cirka 1,6 miljarder kronor. Varje fakultet har ansvar att tillse att de statliga medlen som 
tilldelas genom resursfördelningen används effektivt.  
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• Vid utgången av 2018 ska det samlade måltalet för myndighetskapitalet vara högst 15 
procent. Måltalet ska gälla för universitetet sammanräknat, men variation mellan fakulteter 
kan tillåtas. 

Lokaler 

Universitetet har tagit fram Lokalplan 2014-2016. Denna plan presenterar en lägesbeskrivning som 
omfattar både utvecklingen hittills och de lokalbehov som håller på att genomföras eller utredas. 
Universitetsstyrelsen fastställer årligen en lokalförsörjningsplan. Det finns vid fakulteter och andra 
enheter många planerade lokalprojekt som kommer att leda till hyreshöjningar. För att framöver 
mildra effekterna för vissa av fakulteterna ska delar av hyreshöjningar bäras universitetsgemensamt. 

• En universitetsgemensam lokalfond ska finnas som kan bära delar av de ökade 
hyreskostnader för särskilt utpekade projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- 
och projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet. 

2.2 Utbildning 

Strategisk utbildningsplanering 

Utbildningsplanering sköts i huvudsak av varje enskild fakultet vid universitetet. Utbildningsnämnden 
utgör ett fakultetsövergripande organ där bl.a. denna typ av frågor behandlas.   

• Universitetet ska fortsätta utveckla sin strategiska utbildningsplanering. Detta innebär en 
aktiv och återkommande översyn av utbildningsportföljen så att studenternas efterfrågan, 
universitetets forskningskompetenser och arbetsmarknadens behov återspeglas i 
utbildningsutbudet. 

Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga anslaget. Denna s.k. 
överproduktion leder till påfrestningar för personal och ekonomi och kan på sikt skada kvaliteten inom 
utbildningen. 

• Vid utgången av 2019 bör ingen fakultet ha en högre ”överproduktion” än 5 procent.  

Breddad rekrytering  

Breddad rekrytering handlar om att motverka socio-ekonomisk snedrekrytering och motivera 
underrepresenterade grupper att söka till universitetet. Breddad rekrytering måste också handla om hur 
universitetet kan stödja alla studenter, oavsett vilken bakgrund de har, under hela studietiden. Den 
breddade rekryteringen handlar därför inte bara om att rekrytera en bredare grupp studenter utan 
framför allt om att kunna ta hand om alla som universitetet antar och ge det stöd de behöver.  

• Samtliga fakulteter ska aktivt arbeta för att uppnå en breddad rekrytering och erbjuda 
adekvat stöd till de antagna. 

2.3 Forskning 

Samfinansiering och forskningsinfrastruktur 

Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat under de senaste åren och huvuddelen av 
universitetets forskningsmedel kommer från externa finansiärer. Såväl den egeninitierade forskningen 
som grundforskningen riskerar därmed att allt oftare dra det kortare strået. Universitetets ökande andel 
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externa bidrag innebär allt hårdare krav på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för 
de enskilda fakulteterna och för lärosätet som helhet. 

• Samfinansiering av forskningsprojekt ska som huvudregel finansieras av respektive fakultet. 
Varje fakultet ska skapa en modell för att stödja prioriterade forskningsprojekts 
samfinansiering. 

För att bedriva världsledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande 
forskningsinfrastruktur har ökat påtagligt. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur 
har sedan 2012 byggts upp. Forskningsinfrastruktur är ett vittomfattande begrepp, forskningsnämnden 
ska närmare definiera hur denna resurs ska användas.  

• Forskningsnämnden ska rådge rektor hur den universitetsgemensamma resursen för 
forskningsinfrastruktur och forskningsstöd ska fördelas. 

3. Riskanalys 
Enligt förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603) avses den process som syftar till att 
myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av 3 § myndighetsförordningen 
(2007:515). En riskanalys ska göras i syfte att identifiera förhållanden och omständigheter som utgör 
risker för att de krav som framgår av myndighetsförordningen inte uppfylls. Universitetet ska också 
inom ramen för denna process definiera och följa upp åtgärder som syftar till att hantera de 
identifierade riskerna.  

Fakulteterna, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, LUB och den gemensamma förvaltningen gör 
riskvärderingar för sina respektive verksamheter. Utöver detta finns så kallade riskområden på 
universitetsnivån. Inom dessa områden identifieras och värderas risker tematiskt, exempelvis inom 
kvalitet, finansiering, personal- och kompetensförsörjning samt arbetsmiljö. Varje område har en 
riskägare (i regel en företrädare för ledningen), en riskkoordinator (i regel en chefstjänsteman) och en 
referensgrupp.  

Universitetsstyrelsen har det övergripande ansvaret för intern styrning och kontroll och har därmed 
ansvaret för att universitetet har en ändamålsenlig riskhanteringsprocess. Utifrån det arbete som görs i 
de universitetsövergripande riskområdena, fattar universitetsstyrelsen årligen beslut om universitetets 
riskvärdering och vilken nivå av risk som är acceptabel för de olika riskerna (riskaptit). Bland de 
risker som identifierats av verksamheterna vid universitet väljer styrelsen årligen ut några särskilda 
riskområden.  

För 2016 föreslås universitetsstyrelsen att identifiera och prioritera följande riskområden: 

- Hållbara finanser 
- Utbildningsfinansiering 
- Personal- och kompetensförsörjning 
- Arbetsmiljö 
- Forskningsfinansiering 

 
• De riskområden som identifierats ska särskilt uppmärksammas och prioriteras under 

budgetåret. 
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4. Resursfördelning och verksamhetsuppdrag 2016 

Den ekonomiska styrmodellen 

Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag, avgiftsintäkter och ränteintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt 
ska alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, 
bedrivs. I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de tillgängliga resurserna i form av 
anslagsmedel från staten, räntemedel och universitetsgemensamt myndighetskapital fördelas internt 
och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande tre åren. I resursfördelningsbeslutet 
fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Biblioteksverksamheten ingår i de universitetsgemensamma kostnaderna med undantag för 
pliktexemplarsfunktionen vid Universitetsbiblioteket som finansieras av anslagsmedel.  

Målet med resursfördelningen är att ge förutsättningar för bra ekonomisk styrning och uppföljning. I 
normalfall beslutar styrelsen om resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att 
regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner ska sedan bygga sina 
respektive budgetar på de beslut och förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram 
underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i normalfall av 
styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget till regeringen, som bygger på 
universitetets flerårsprognoser.  

Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering av verksamheten och för att uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger 
goda förutsättningar för institutioner, för fakulteter, för universitetsledningen samt för 
universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten. 

Styrelsens tidigare krav på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
totalbudgeten för att i ökad utsträckning förbruka befintligt myndighetskapital som har uppstått. I 
budgetunderlaget till regeringen 2016-2018 beräknas att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 
224 mnkr 2016, med 115 mnkr 2017 och med 1 mnkr 2018. 

Det totala statliga anslaget består till knappt hälften av utbildningsmedel och till drygt hälften av 
forskningsmedel.  
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De medel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figuren nedan. 

  

Universitetets räntenetto som uppkommit mellan 2014-07-01 och 2015-06-30 uppgår till 1,3 mnkr. 
Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, har 
sjunkit. Från 2015-02-18 har räntan varit negativ och universitetet belastas med negativ ränta på 
behållningen på räntekontot i Riksgälden.  

Kärn- och stödverksamhet 

För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns 
på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av 
kostnaderna avser personal- och systemkostnader. Universitet och högskolor i Sverige har kommit 
överens om att redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Modellen 
erbjuder en systematik och struktur för att beräkna, tydliggöra och redovisa stödverksamhetens 
kostnader. Stödverksamhetens kostnader på de olika nivåerna fördelas på verksamhetsgrenarna 
utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  

Lunds universitet fördelar kostnaderna för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå genom en 
årlig ”faktura” till varje fakultet eller motsvarande verksamhet. Fakturans belopp och fördelning på 
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verksamhetsgrenar fastställs av universitetsstyrelsen i resursfördelningsbeslutet (se kapitel 5) och 
ändras inte under året. Fakulteterna fördelar på motsvarande sätt de fakultetsgemensamma kostnaderna 
och sin andel av de universitetsgemensamma kostnaderna till institutionerna som i sin tur fördelar 
dessa kostnader, inklusive de institutionsgemensamma kostnaderna, på kärnverksamheten. I den 
ekonomiska redovisningen visas härigenom de fulla kostnaderna för den bedrivna verksamheten, 
inkluderande såväl direkta som indirekta kostnader. 

Pris- och löneomräkning, lönekostnadspåslag och minskade anslag 

Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket 
räknar ut hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata 
sektorn. Plo för 2016 är 1,62 procent. Denna låga procentsats kommer att leda till en fortsatt 
urgröpning av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och löneökningar.  

Anslag som pris- och löneomräknats kommer, enligt budgetpropositionen 2015 att minska 2015 och 
2016 för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar av regeringen. Anslaget till utbildning 
kommer därför att minska med 4,7 mnkr 2016 och anslaget för forskning och forskarutbildning 
minskar med 5,2 mnkr.  

Lönekostnadspåslaget 2016 ska utgöra 50,04 procent (födda 1938 – 1950; 22,48 % t.o.m. 30 juni 
2016; födda 1991 eller senare 44,08 %) av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för 
kostnadsplaneringen 2016. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker under året, beslutar 
rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för 
statens avtalsförsäkring (12,27 %), inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen (3,11 %) 
samt en avgift (0,76 %) som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, Partsrådet 
samt lokalt aktivt omställningsarbete.  

4.1 Övergripande uppdrag 
Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat om övergripande uppdrag till verksamheterna. Universitetets 
fakulteter samt universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB), nämnden för 
ämneslärarutbildningen (NÄLU) och gemensam förvaltning ska: 

- i respektive totalbudget för 2016 inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de 
krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner och 

- i totalbudgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive 
verksamhets riskanalys. 

 
I avsnitt 4.2 Utbildning beskrivs utbildningsuppdragen till fakulteterna, USV och NÄLU. 

 
Universitetsstyrelsen uppdrar dessutom åt fakultetsstyrelserna samt styrelserna för USV, LUKOM, 
MAX IV-laboratoriet, LUB och NÄLU att, med utgångspunkt i beslutad resursfördelning och 
universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag till respektive fakultet eller motsvarande,  

- fatta beslut om egen totalbudget och 
- förse institutionerna eller motsvarande med underlag till respektive institutions eller 

motsvarandes budgetarbete. 
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I denna resursfördelning beskrivs även ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2016. 
Uppdragen kan vara av universitetsgemensam karaktär, men kan också vara riktade uppdrag till en 
viss fakultet eller motsvarande. 

Lokaler 

Under flera år har universitetets lokalinnehav varit relativt konstant trots att universitetet vuxit. En 
förklaring till detta är det senaste decenniets satsning på en förädling av det befintliga 
byggnadsbeståndet i syfte att uppnå bättre funktion till mindre yta. På så sätt har också utrymme 
kunnat frigöras för nya verksamheter. Enligt Lokalplanen för 2014-2016 genomgår universitetet en 
fysisk expansion med flera genomförda och planerade byggnationer. Flytten av verksamhet som 
bedrivits på andra ställen vid universitetet till Medicon Village, tidigare Astra Zenecas lokaler, medför 
ökade lokalkostnader. Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för internationella 
studenter anslås 15 mnkr till bostäder för dessa studenter. Bopoolen, som hjälper studenter att hitta en 
bostad, får 250 tkr 2016.  

En universitetsgemensam lokalfond skapades i resursfördelningen för 2014 där 10 mnkr avsattes från 
räntemedel. Även 2015 års avsättning till lokalfonden (10 mnkr) finansierades från räntemedel. För 
2016 finansieras lokalfonden med 6,5 mnkr från forskningsanslaget och 3,5 mnkr från utbildningens 
myndighetskapital. Därutöver förstärks lokalfonden med 10 mkr från de nya forskningsmedlen samt 5 
mnkr från utbildning (kapital). Därmed omfattar lokalfonden 25 mnkr från och med 2016. Enligt 
planeringsförutsättningarna för 2017 och framåt kommer lokalfonden att finansieras med 
utbildningsmedel, 8,5 mnkr, och med 16,5 av forskningsmedel. 

Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda 
projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras 
av annan verksamhet. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden bör bära hälften av de ökade 
kostnaderna för nya byggprojekt. Under 2016 kommer lokalfonden att användas till MotorLab vid 
LTH (3,7 mnkr), Eden vid S (3,1 mnkr), LUX vid HT (5 mnkr) samt till Skissernas museums nya 
entré vid LUKOM (1 mnkr). Därutöver kommer även kostnader för projektering, renoveringen och 
anpassning av Kungshuset att belasta lokalfonden under 2016 och 2017. 

Framöver ska projekt hos S (projekt Paradis), K (ny musikhögskola) och EHL (EC 4) kunna bli 
aktuella för denna typ av stöd enligt universitetsstyrelsens lokalförsörjningsplan. 

4.2 Utbildning 
Universitetet införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad 
nivå som utgår från de av regeringen beslutade prislapparna som varje utbildning avräknas från, 
utifrån presterade helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr). Uppdrag och ramar för respektive 
fakultet grundar sig på vad varje fakultet fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande 
studenter. Justering görs varje år för förändrade utbildningsuppdrag i regleringsbrev eller genom 
interna prioriteringar som finansieras med anslag. Från respektive fakultets utbildningsanslag dras år 
2016 av 3,1 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 

Under 2016 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas av 
takbeloppet, s.k. överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade 
prestationer och kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens 
överproduktion. 
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Utbildningsuppdrag per fakultet 

Respektive fakultet eller motsvarande ska under 2016 generera följande intäkter (mnkr) inom 
utbildning, se även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag inklusive kvalitetsförstärkning för år 2016 är 
1 899 mnkr. 

EHL HT J K LTH M N S USV NÄLU 

179 163 78 134 521 343 121 330  15 15 

 

Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. Följande regler för 
ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller: 

 LU under tak LU under tak 
inom 
sparade 
prestationer 

LU över tak 
inom 
anslags-
sparande 

LU över tak 

Fakulteten 
överproducerar 

50 % ersätts 50 % ersätts Ingen 
ersättning 

Ingen 
ersättning 

Fakulteten under- 
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Full 
återbetalning 

Ingen 
återbetalning 

Ingen 
återbetalning 

Ingen 
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Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om utbildningen ges vid Campus 
Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. 

Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas mot de 
konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknats mot andra prislappar, 
framför allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym 
än som kan ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet får fakulteten stöd i form av sänkt 
utbildningsuppdrag och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen ovan.  
Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag för 2015-2017 sänks därför med 2 mnkr per år medan 
tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.  
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Regeringens prioriteringar 
Regeringen satsade 2015 totalt 125 mnkr för kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt av lärar- och förskollärarutbildning. Ytterligare 125 mnkr avsätts för 
ändamålet 2016. Ersättningsbeloppen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning höjs. Regeringen beräknar att höjningen ligger kvar 
2017 och 2018. Vad som händer 2019, och därefter, med denna förstärkning är oklart. Lunds 
universitet erhöll 2015 8,7 mnkr i denna satsning och fördelade beloppet mellan fakulteterna på basis 
av ett genomsnitt av antalet avräknade studenter inom respektive utbildningsområde 2012-2014. För 
2016 erhåller universitetet 17 358 tkr och beloppet fördelas mellan fakulteterna utifrån samma 
beräkningsmodell enligt nedanstående sammanställning (tkr). 

EHL HT J K LTH M S USV ÄLU  

3 860 4 494 2 182 178 552 56 5 642 202 192 

 

I den ekonomiska vårpropositionen för 2014 aviserade Alliansregeringen en satsning för att förbättra 
resultaten i skolan. Som en del av detta föreslogs 9 000 nya platser att byggas upp vid de lärosäten 
som har lärarutbildningar. Av dessa platser aviserades det att Lunds universitet skulle få 20 platser till 
ämneslärarutbildningen 2015 samt 23 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). 
Därutöver skulle landets lärosäten få 1 000 nya platser under de kommande åren till 
specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar. Av dessa skulle universitetet få 7 platser till 
barnmorskeutbildningen och 10 platser till specialistsjuksköterskeutbildningarna 2015. 

I resursfördelningen för 2015 allokerade universitetet resurser till dessa utbildningar i enlighet med 
förslaget, total 4,8 mnkr. Nya regeringen föreslog sedan i budgetpropositionen en annan satsning, 
ospecificerad per lärosäte. Efter riksdagens beslut att inte bifalla föreslagen budgetproposition och 
istället anta Alliansens motion fick universitetet en takbeloppsökning på 5 mnkr som ungefär 
motsvarade ovannämnda nya platser. I vårpropositionen 2015, och i efterföljande 
regleringsbrevsändring, återgår regeringen till den satsning som presenterades i budgetpropositionen 
för 2015. För Lunds universitets del, har denna satsning större fokus på vårdutbildningarna med 91 
platser mot tidigare aviserade 17. Inom utbildningsområdet fick universitetet 39 KPU-platser mot 
tidigare aviserade 43 platser fördelade på ämneslärarutbildningen och KPU. För att erbjuda berörda 
fakulteter möjligheten att planera långsiktigt ligger de ökningar, 4,8 mnkr, som universitetet beslutade 
om i resursfördelningen för 2015 kvar även 2016 och framåt. Därutöver anslås 7,6 mnkr till 
sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och barnmorskeutbildningar utifrån de utpekade satsningar 
som regeringen aviserat. 10 KPU-platser omfördelas 2016 till musiklärarutbildningen vid 
Musikhögskolan. 

Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet 
anslår regeringen 1 375 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr som en gemensam finansiering från 
utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  Universitetet har även ett särskilt 
anslag för att omhänderta arkeologiska fynd (2 996 tkr), vilket tillfaller LUKOM. Därutöver anvisas 
universitetet ett anslag på 3 817 tkr för att ge spetsutbildning i masterprogrammet Entrepreneurship 
under 2016, vilket tillfaller EHL.  

Regeringen inledde 2012 en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen och året efter ytterligare 
utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna. Som en konsekvens av dessa satsningar får 
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universitetet ökat anslag under 2016 med 9,3 mnkr. Ytterligare medel erhålls även 2017 och för 2013-
års satsning även 2018 (beloppen anges i bilaga 2). 

2012 inleddes även en utbyggnad av läkarutbildningen. Denna ger universitetet en ökning med 1,4 
mnkr 2016 och ytterligare ökning 2017 (beloppen anges i bilaga 2). 

Universitetets prioriteringar 

Infasning av kapitalfinansierad utbildning 

En infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg påbörjades under 2014. 
Under första året skedde infasningen genom indragning från fakulteterna, därefter planerades 
infasningen ske genom det ökade takbeloppet.  Resursfördelningsbeslutet för 2015 tog utgångspunkt i 
den budgetproposition för 2015 som regeringen avlämnade i oktober 2014. Universitetet förväntade då 
en ökning av takbeloppet på åtminstone 27 mnkr. Riksdagen beslutade i december 2014 att Alliansens 
motion om budgetramarna för 2015 i stället skulle gälla och universitetet fick en takbeloppsökning på 
endast 5 mnkr. I ett kompletterande resursfördelningsbeslutet i februari 2015 beslutade 
universitetsstyrelsen att istället finansiera infasningen med kvalitetsmedel av engångskaraktär.  

Enligt budgetpropositionen för 2016 får universitetet en sammanlagd takbeloppsökning på 30 mnkr 
2016. Dessa medel används, i enlighet med tidigare prioritering, i första hand till infasningen av den 
kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg. HT och ämneslärarutbildningen har i 
planerna för 2016 reducerat antalet utbildningsplatser varför behovet av resurser för infasningen 
minskat med 0,8 mnkr. I och med resursfördelningen för 2016 är infasningen till dessa delar 
genomförd. 

Ämneslärarutbildningen och CED 

2011 startade universitetet en ämneslärarutbildning i samarbete med Högskolan Kristianstad. Under 
2015 har en översyn av organisation och ekonomiska förutsättningar för det fortsatta arbetet gjorts. En 
konsekvens av utredningen är att universitetet fattat beslut om att inte förlänga avtalet med Högskolan 
Kristianstad gällande ämneslärarutbildningen. Samarbetet med Högskolan Kristianstad ska fortsätta i 
en annan form. Lunds universitet ska även framöver bedriva ämneslärarutbildning och KPU. Denna 
utbildning ska utvecklas i samverkan med andra lärosäten i regionen.  

Parallellt med utredningen kring ämneslärarutbildningen har en utredning om universitetets 
högskolepedagogiska verksamheter gjorts. Rektor fattade i december 2014 ett så kallat 
inriktningsbeslut om hur dessa verksamheter ska utformas framöver och i det förslaget framgår att 
avdelningen CED (Centre for Educational Development) inom sektionen Personal avvecklas och att i 
samråd med HT inrättas en avdelning för högskolepedagogik vid Institutionen för 
utbildningsvetenskap. Från och med 1 januari 2016 flyttas därmed 8,5 mnkr från förvaltningen till HT. 
Finansieringen på 9,8 mnkr totalt, inklusive kompensation för ökade universitetsgemensamma 
kostnader (1,3 mnkr), fördelas mellan utbildning (7,8 mnkr) och forskning (2 mnkr).  

Campus Helsingborg 

Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med 
företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg ska ha en egen profil samtidigt som alla fakulteter, i 
möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där. Universitetet har under ett antal år stimulerat 
utbyggnaden av Campus Helsingborg för att uppnå en önskad volym genom att finansiera nya platser 



 

 

 16 

med myndighetskapital. Infrastrukturen vid Campus Helsingborg ska vara anpassad efter 2 500 till 3 
000 helårsstudenter, inklusive lärarstudenter från Högskolan Kristianstad, för att uppnå en kritisk 
massa. Antalet studenter kan fluktuera beroende på söktryck, prioriteringar och tilldelning av nya 
platser.  

De fakulteter som är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2016 lämnat nya prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för minskade eller oförändrade uppdrag. 
Antalet utbildningsplatser i Helsingborg per fakultet ska för 2016 vara minst 550 för LTH, 76 för J, 
1 530 för S och 80 för HT. Ämneslärarutbildningen planerar att 2016 ha cirka 440 studenter varav ca 
hälften från Högskolan Kristianstad. För de fakulteter som byggt upp utbildningar genom 
kapitalfinansierade platser kan återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte uppnås.  

För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg (exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap) har 3,6 mnkr fördelats till fakulteterna 
enligt bilaga 1. 

Internationalisering 

Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bl.a. bidra till att 
ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna.  För 2016 finns 11 miljoner anslagna. 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av 
dessa medel: utresande utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), 
studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt 
utländsk personal (vikt 0,11). Av tillgängliga 11 mnkr fördelas 7 mnkr på basis av indikatorerna, 
fördelningen per fakultet framgår av nedanstående tabell (tkr). 

EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  

1 385 890 498 143 1 496 434 760 1 127 267 7 000 

 

Till sektionen Externa relationer fördelas 2 mnkr för hantering av pågående Erasmus Mundus Action 2 
projekt, ytterligare 1 mnkr avsätts för detta ändamål från forskningsmedel. Resterande stimulansmedel 
för internationalisering, 2 mnkr, fördelas av utbildningsnämnden.  

Kurserna svenska som främmande språk och Special Area Studies 

I uppdraget till Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår att genomföra de särskilda utbildningar 
i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. Detta uppdrag 
(motsvarande 130 hst) ligger som ett särskilt uppdrag utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag 
och ersätts med 5,9 mnkr. 

Special Area Studies Courses (SAS-kurser) vänder sig framför allt till inresande studenter och är en av 
förutsättningarna för universitetets framgångsrika internationaliseringsarbete. Nuvarande kurser är 
översökta och nyanlända studenter kan inte erbjudas det stöd och den utbildning de behöver. Ska 
universitetet kunna fortsätta öka antalet betalande studenter behöver befintlig kursvolym byggas ut. I 
resursfördelningsbeslutet för 2015 avsattes 1,5 mnkr för en satsning på nya SAS-kurser. Medel för 10 
nya kurser har fördelats till samtliga fakulteter, utom till medicinska fakulteten som inte  ansökte om 
medel. Ersättningsnivån är beräknad till ett genomsnittsbelopp om 55 tkr per hst, beloppet inkluderar 
samtliga kostnader och är samma för alla utbildningsområden. Kurserna startar under höstterminen 
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2015 eller vårterminen 2016. Satsningen på 1,5 mnkr ligger kvar så kurserna kan erbjudas även läsåret 
2016/2017 och framöver.  

För de fakulteter som även tidigare erbjöd SAS-kurser har sedan ett antal år tillbaka utgått extra 
ersättning om 7,5 tkr per hst. Denna ersättning utgår även 2016. Planeringstalen är 171 hst för HT, 50 
för S och 12 för EHL, total uppgår ersättningen till 1,7 mnkr. HT fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 
helårsstudenter på SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 
mnkr per år. Denna satsning ligger kvar även 2016 och finansieras fortsatt av myndighetskapital. 

Inför resursfördelning avseende 2017 ska utbudet och finansieringen av SAS-kurser ses över i syfte att 
skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. 

Studentliv och studentinflytande 

I samband med att riksdagen beslutade om kårobligatoriets avskaffande fr.o.m. 1 juli 2010, 
utarbetades universitetets nuvarande modell för stöd till studentinflytande och studiesociala 
verksamheter.  

Stödet från universitetet delas upp i generella stöd till kårer och nationer och i riktade stöd i form av 
olika typer av köpta tjänster. Generella stöd omfattar stöd till de nio erkända kårerna (6 654 tkr) och 
till nationer för icke alkoholrelaterade verksamheter (693 tkr) som baseras på antalet helårsstudenter 
och helårsdoktorander. Riktade stöd omfattar stöd till studentombud (700 tkr), doktorandombud (700 
tkr), studentsamordnare (285 tkr), BoPoolen (250 tkr), alkoholutbildningar för studentaktiva (241 tkr), 
studenttidningen Lundagård (1 200 tkr) samt Akademiska föreningen (980 tkr).  I förslaget till beslut 
för universitetets stöd till studentinflytande år 2016 avsätter universitetet totalt 8 588 tkr. Till detta 
kommer det särskilda statsbidraget på cirka 3,1 mnkr. Det totala stödet inklusive köpta tjänster, till 
studentinflytande och studentsociala verksamheter på Lunds universitet, uppgår därmed till 11,7 mnkr 
för år 2016. Hur universitetets stöd till kårerna och till nationerna för icke alkoholrelaterade 
verksamheter har använts, ska årligen redovisas till universitetet.  

Omställningsbidrag till LTH 

LTH fick i resursfördelningen 2015 ett omställningsbidrag för att möjliggöra en kvalitetssäker 
nedväxling efter att två kortare program reducerats vid Campus Helsingborg. Då dessa utbildningar 
varit kapitalfinansierade leder nedväxlingen i sin tur till minskade intäkter. För att kompensera för 
detta bortfall och möjliggöra en kvalitetssäker nedväxling av utbildningsvolymen behövs ett 
omställningsbidrag. Stödet ges till fakulteten under 2015-2017 under förutsättning att 
överproduktionen minskar till prognostiserad nivå. Kostnaden för omställningsbidraget 2016 blir 5 
mnkr.  

Jiddisch 

Universitetet har ett nationellt åtagande att genomföra utbildning i jiddisch. För denna utbildning får 
HT en extra tilldelning på 800 tkr. 

Bokmässan Bok och Bibliotek 

Lunds universitet har under flera år deltagit på bokmässan. Aktiviteten har varit framgångsrik och ett 
synliggörande av universitetets verksamhet och dess varumärke. Föreläsningar och andra aktiviteter i 
universitetets monter har varit välbesökta, liksom forskarnas föreläsningar på det gemensamma 
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forskartorget. HT får nu i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i bokmässan och 
tilldelas totalt 200 tkr med lika fördelning från utbildning respektive forskning.  

Basmedel till nämnderna 

Vid universitetet finns tre fakultetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, 
forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden. Dessa får vardera 100 tkr för att finansiera 
omkostnader som resor, boende, föreläsare, köp av tjänster och dylikt. Utbildningsnämnden tilldelas 
medel från utbildningen och de två andra nämnderna får medel via forskningen.  

Uppdrag och ramar finansierat av universitetsgemensamt myndighetskapital 
I resursfördelningsbeslutet för 2013 beslutades om vissa satsningar, utöver satsningar på Campus 
Helsingborg, finansierade av myndighetskapital. Några satsningar har upphört men följande ligger 
kvar och finansieras även 2016 av myndighetskapital. 

- Naturvetenskapliga fakulteten får för 2016 fortsatt ersättning om 1,7 mnkr för 18 
helårsstudenter som utbildas i metrologi. 

- Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på 
SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta 
ligger kvar även 2016. Se även ovan Kurserna svenska som främmande språk och Special 
Area Studies. 

- Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda 
verksamheter (USV) får sedan 2013 medel för att bl a stimulera samverkan och attrahera 
extern finansiering. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från 
forskningsanslaget som permanenta medel. LUKOM-styrelsen tilldelades en tillfällig ökning 
på totalt 1 mnkr finansierat på samma sätt. Den tillfälliga ökningen till LUKOM:s styrelse 
permanentas från 2016. Styrelsen tilldelas därmed 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 
mnkr från forskningsanslaget. 

- Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens myndighetskapital på universitetsgemensam nivå. Resterande 600 
tkr finansieras från forskningsanslaget. 

Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 
Totalt har 23,6 mnkr avsatts för riktade ändamål enligt följande (tkr): 

Generella stöd till kårerna 3 214 

Generella stöd till nationerna 693 

Riktade stöd och köpta tjänster, inkl Bopoolen 3 656 

Studentbostäder till internationella studenter 15 000 

Medlemsavgifter mm 1 000 
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Totalt har 27,2 mnkr avsatts för senare beslut 2016 enligt följande (tkr): 

Strategiska utbildningsmedel 6 000 

Medel för nya SAS-kurser 1 500 

Stimulansmedel internationalisering (varav 7 mnkr fördelas till 
fakulteterna) 

11 000 

Åtgärder för intern styrning och kontroll 100 

Basmedel utbildningsnämnden 100 

Lokalfonden 8 500 

 

Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av resursfördelning till respektive fakultet eller motsvarande under 
2016 (mnkr). Därutöver avsätts till UB 6,4 mnkr och 43,8 mnkr till riktade ändamål och medel för 
senare beslut. Total tilldelning för år 2016 är 1 953 mnkr.   

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU 

179 175 78 132 512 333 120 323 16 21 14 

 

   

Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande 2016 framgår av 
bilaga 1. Planeringsförutsättningar för 2017 – 2019 redovisas i bilaga 2.  

4.3 Forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare 
har varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. Forskarutbildningen vid 
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universitetet är en central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, 
tillsammans med handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning 
kommer genom externa bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har 
i sin tur lett till att andelen oförbrukade bidrag också ökat.  

Regeringens prioriteringar 
Enligt den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjs det nationella ramanslaget 
under 4 år (2013-2016) med 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingår stärkt basfinansiering till 
universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, mer medel till 
forskningsanläggningarna ESS och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya 
produkter och tjänster. Även den konstnärliga forskningen får ett höjt anslag. De direkta anslagen till 
samtliga universitet och högskolor ökade med 600 mnkr 2014 och 2015. Från och med 2016 höjs 
anslaget med ytterligare 300 mnkr. 2014 fick universitetet en höjning med 78,8 mnkr. För 2016 var det 
i den forskningspolitiska propositionen framskrivet att Lunds universitet skulle få 42,5 mnkr. Dessa 
medel kunde dock förändras något utifrån hur framgångsrikt universitetet varit gällande publicering, 
citering och externa medel i jämförelse med andra svenska lärosäten. I budgetpropositionen för 2016 
introduceras dock en helt ny modell där 90 mnkr fördelas till högskolor, 90 mnkr till de fyra nya 
universiteten och 100 mnkr till övriga universitet. Lunds universitet erhåller därmed endast 17,4 mnkr 
i ökat forskningsanslag. 

Universitetets prioriteringar 

Fördelning av de nya forskningsmedlen 

Enligt budgetpropositionen för 2016 ökar forskningsanslaget med 17,4 mnkr. På grund av regeringens 
besparing på alla anslag som plo-uppräknas minskar den disponibla summan med 5,2 mnkr. Av dessa 
medel fördelas 10 mnkr till lokalfonden, CED erhåller 2 mnkr (se avsnitt 4.2).    Resterande medel, 1,3 
mnkr, avsätts till strategiska forskningsmedel.  

Strategiska forskningsmedel 

Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med visionen att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet 
uppkommer också olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 
2016 avsätts 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i första hand användas till 
fakultetsövergripande satsningar. Som huvudprincip ska dessa medel tilldelas under maximalt ett år. 
Därefter ska varje berörd fakultet eller motsvarande fortsatt bära kostnaderna på egen hand. För 2015 
har det därutöver funnits en möjlighet att underbalansera denna post med upp till 30 mnkr. Den 
möjliga underbalansering som inte utnyttjas år 2015 ska vara möjlig att utnyttja under 2016. 

Forskningsinfrastruktur  
Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat 
påtagligt. En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur har skapats. Resursen byggs upp 
med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. För 2016 finns 16 mnkr att tillgå. Samtidigt sätter också 
fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. Forskningsnämnden definierar på vilket sätt 
dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt rådger rektor hur dessa 
medel ska fördelas.   



 

 

 21 

Jämställdhetsarbete för att öka andelen kvinnliga professorer 

För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet kopplat till att öka andelen kvinnliga professorer anslogs 
2015 4 mnkr, utöver den tidigare satsningen Jämställdhet (RQ08-medel). Dessa nya medel ska i första 
hand användas till att skapa bättre och konkreta förutsättningar för universitetslektorer av 
underrepresenterat kön så att de antingen kan konkurrera om utlysta professorsanställningar eller 
ansöka om befordran till professor. Dessa personer ska bedömas ha goda möjligheter att uppnå 
professorskompetens. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling ska bereda och rådge 
rektor hur dessa medel ska fördelas.  

Satsningen på nya kvinnliga professorer finansieras genom reducering av respektive fakultets, USV:s, 
LUKOM:s och MAX IV-laboratoriets anslagstilldelning och har lagts in i ramarna.  

Linnémiljöer 

Lunds universitet har 14 Linnémiljöer som får bidrag från Vetenskapsrådet under 10 år. Samtliga 
miljöer får ett universitetsgemensamt stöd årligen under den tid som bidraget utgår. De första 
Linnémiljöerna 2006 upphör att få medel från Vetenskapsrådet från den 1 juli 2016. Dessa miljöer 
kommer att få 250 tkr vardera 2016 av de gemensamma medlen. Samma princip kommer att tillämpas 
på de miljöer som upphör att få stöd från Vetenskapsrådet under 2018. Därefter är dessa miljöer 
respektive fakultets ekonomiska ansvar. 

En särlösning finns för de Linnémiljöer som finns vid USV. I fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV 
stöd om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr. Medfinansiering 
erhålls för 2016 med totalt 750 tkr. I planeringsförutsättningarna för åren 2017 och 2018 är 
medfinansieringen 500 tkr respektive 250 tkr per år. 

Övriga satsningar 

Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter 
(USV) får sedan 2013 medel för att bl. a. stimulera samverkan och attrahera extern finansiering. USV-
styrelsen får 1 mnkr från utbildningens kapital och 1 mnkr från forskningsanslaget som permanenta 
medel. LUKOM-styrelsen tilldelades en tillfällig ökning på totalt 1 mnkr finansierat på samma sätt. 
Den tillfälliga ökningen till LUKOM:s styrelse permanentas från 2016. Styrelsen tilldelas därmed 0,5 
mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från forskningsanslaget.  

Pufendorfinstitutet, som är en del av USV, fick 2015 ökat anslag med 2 mnkr. För 2016 erhåller 
institutet ytterligare 0,5 mnkr. Basmedel till forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden ska 
bl.a. finansiera resor, boende och köp av tjänster. Vardera nämnd får 100 tkr. 

Centrum för arbetarhistoria är en centrumbildning bestående av Lunds universitet, Arbetarrörelsens 
arkiv i Landskrona samt den ideella föreningen Centrum för arbetarhistoria. Ett långsiktigt avtal har 
funnits mellan universitetet och centrumbildningen som delar på kostnaderna för en professor i 
arbetarhistoria. Universitetet har årligen bidragit med 300 tkr från gemensamma medel. Från 2016 
höjs forskningsanslaget till HT med 300 tkr för att långsiktigt täcka den gemensamma andelen av 
kostnaden.  

Från och med 1 januari 2016 flyttas CED från förvaltningen till HT. Finansieringen på totalt 9,8 mnkr 
inklusive kompensation för ökade universitetsgemensamma kostnader, fördelas mellan utbildning (7,8 
mnkr) och forskning (2 mnkr).  
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Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finansierats genom 
SIDA. USV tilldelades 2013 en temporär ökning av anslaget om 1,8 mnkr till SASNET, vilket 
finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter och med 100 
tkr av universitetsgemensamma medel. Satsningen har utvärderats under 2015 men i avvaktan på en 
Asienstrategi för Lunds universitet förlängs finansieringen i oförändrad omfattning för ytterligare ett 
år (2016).  

Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 600 tkr 
finansieras från forskningsanslaget. Resterande 1,2 mnkr finansieras av utbildningens 
myndighetskapital på universitetsgemensam nivå. 

Lunds universitet har under flera år deltagit på bokmässan. Aktiviteten har varit framgångsrik och ett 
synliggörande av universitetets verksamhet och dess varumärke. Föreläsningar och andra aktiviteter i 
universitetets monter har varit välbesökta, liksom forskarnas föreläsningar på det gemensamma 
forskartorget. HT får nu i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i bokmässan och 
tilldelas 200 tkr med lika fördelning från utbildning och forskning.  

Lunds universitet arrangerar årligen akademiska högtider i form av doktorspromotion samt 
professorsinstallationer. Från och med år 2016 arrangeras en ny akademisk högtid - Årshögtid. 
Akademiska högtider har under flera år finansierats med totalt 2 mnkr, varav 1 mnkr av 
forskningsmedel och 1 mnkr av avkastningen från rektors fonder. Kostnaderna för de akademiska 
högtiderna ökar och för 2016 erhåller akademiintendenturen totalt 3,5 mnkr, d.v.s. ytterligare 1,5 mnkr 
av forskningsmedel.   

MAX IV-laboratoriet  

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak 
av Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell 
förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till 
budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Uppförande av den nya MAX IV-
anläggningen pågår och anläggningen ska invigas sommaren 2016. När anläggningen är fullt utbyggd 
finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 forskare. Inventarier och vetenskaplig 
utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region 
Skåne och Lunds universitet. 

Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungligen budgeterade 1 055 mnkr för 
inventarier och vetenskaplig utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 
års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel 
till 145 mnkr. Beräknat på 10 års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år. Osäkerheten i 
beräkningarna minskar nu när bygget börjar bli färdigt och den reserv för fördyringar som tidigare 
beräknades till 3 mnkr reduceras inför 2016 till 1 mnkr. Avskrivningskostnaden beräknas inklusive 
reserven till 16 mnkr/år fr.o.m. 2016. 

Under 2014 har en överenskommelse med Vetenskapsrådet undertecknats om finansiering av 
driftkostnaderna för MAX IV från 2015 till och med 2018. Denna överenskommelse säkrar driften av 
laboratoriet under denna tidsperiod. Lunds universitet ska enligt överenskommelsen bidra med 47 
mnkr 2015 och med 52 mnkr per år 2016-2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 300 
mnkr 2015 och 295 mnkr per år 2016-2018. Universitetets åtagande ökar alltså 2016 och framåt med 5 
mnkr. 
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Universitetets kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är ca 2,5 mnkr per år 
t.o.m. 2022. Beloppet ingår i avsättningen för riktade ändamål, ESS och MAX IV. 

MedMAX, är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, som 
finansieras delvis med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023. Beloppet ingår i avsättningen för riktade ändamål, ESS och MAX IV.  

Den reserv på 4 mnkr för oförutsedda kostnader kopplade till MAX IV som avsattes 2014 upplöses då 
Region Skånes åtaganden är säkrade. 

ESS 

European Spallation Source (ESS) är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras 
med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. Anläggningen har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro 
att bygga. ESS är en internationell forskningsanläggning där Sverige finansierar 35 procent av 
kostnaden för konstruktionen.  Staten och Vetenskapsrådet går in med huvuddelen av medlen.  

I vårändringsbudgeten för 2015 och efterföljande regleringsbrev beslutades att regeringen bemyndigas 
att under 2015 besluta om kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av European Spallation Source på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr 
belastar Lunds universitets forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för 
anläggningen, efter uppräkning till 2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr 
som universitetet fick disponera för betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed under året 
2015 slutreglerat det särskilda ekonomiska åtagandet för ESS. Universitetet finansierar detta internt 
genom att årligen anslå 55 mnkr per år. 

Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 
2016 har totalt 221,1 mnkr avsatts för riktade ändamål och för senare beslut. Därutöver fördelas 5 
mnkr till HT avseende forskarskola i ämnesdidaktik. 

I summan för riktade ändamål ingår 55 mnkr till ESS, och 3,5 mnkr avseende kostnader för strålrör 
vid MAX IV-laboratoriet. I tabellen (tkr) ingår därutöver följande poster, totalt 83,5 mnkr: 

Fundraisingkampanj (upphör 2018) 5 000 

Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village 6 000 

Pufendorfinstitutet 2 500 

Utvärdering av forskning RQ14 1 000 

350-års jubileum 5 000 

Jämställdhet (RQ08-medel) 4 000 

LUPOD 1 200 

Horizon 2020 2 000 
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Central satsning på Öst- och Sydostasien 820 

Generellt kårstöd samt köpta tjänster 1 025 

Medlemsavgifter m.m. 1 000 

Erasmus Mundus Action 2 1 000 

Delfinansiering av akademiska högtider 2 500 

Jämställdhetssatsning för att öka andelen kvinnliga professorer 4 000 

Mellanöstern i en samtida värld (SFO) 11 964 

Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden 
(SFO) till andra medverkande lärosäten 

34 497 

 

Totalt har 79,1 mnkr avsatts för senare beslut 2016 enligt följande (tkr): 

Forskningsinfrastruktur  16 000 

Samverkan och ranking 2 000 

Åtgärder för intern styrning och kontroll 200 

Basmedel forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden 200 

Strategiska forskningsmedel  35 000 

Lokalfonden 16 500 

Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden (SFO) 

7 876 

Strategiska forskningsmedel 2016 1 300 

 

Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2016 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 19,2 mnkr till UB. Total tilldelning för år 2016 är 2 088 mnkr. 

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX 

74 231 39  33 377 395 441 125 42 21 70 
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Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande 2016 framgår av 
bilaga 3. Planeringsförutsättningar för 2016 – 2018 redovisas i bilaga 4. 

 

5.  Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 
De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper: 
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Kostnadsgrupperna består av följande poster: 
 
Kostnader för ledning och styrning    
Universitetsstyrelse, internrevision, universitetsledning, strategiska medel till universitetsledningens 
disposition 6 mnkr, till universitetets medlemsavgifter mm 1 mnkr. Internrevisionen tilldelas 3 663 tkr 
för 2016. 
Kostnader för universitetsbiblioteket    
Universitetsgemensamma inköp av e-media på uppdrag av fakulteterna, forskarnas 
publiceringsavgifter, bibliotekssystem, läsplatser och biblioteksverksamhet.  
Övriga gemensamma kostnader (avgifter, universitetsgemensamma lokaler m.m.)   
Gemensamma undervisningslokaler, caféer och restauranger, återvinning, säkerhet, rehabilitering och 
trygghet, personförsäkringar, facklig förtroendemannatid, bankavgifter, Riksrevisionens granskningar, 
internpost, avtalet för BONUS presskopia, utvecklingsenhet och bibliotek på Campus Helsingborg, 
studenthälsan, teckentolkar, företagshälsovård, basfinansiering kongressverksamhet. 
Kostnader för bas-IT   
Datanät (SUNET, LUNET, CFL), Microsoft site licens, E-post, LCD:s servicedesk, 
identitetshantering, säkerhet, IT arkitekt. 
Kostnader för gemensamma förvaltningen 
Sektionen Student och utbildning, verksamhetstöd till antagning, examenshantering, studieverkstad, 
pedagogiskt stöd till studenter, central studievägledning samt Ladok m.m.    
Sektionen Externa relationer, verksamhetsstöd till internationalisering, avtal, partnerskap, besök, 
mobilitet på centrala avtal, stipendiehantering, studentförsäkringar, mottagande och service till 
studenter, karriär och alumni samt nationell rekrytering m.m. 
Sektionen Personal, verksamhetstöd till lönekontoret samt expertstöd i olika personalfrågor. 
Sektionen Ekonomi, verksamhetsstöd till budget och uppföljning, inköp och upphandling, redovisning 
samt kvalitetssäkring m.m.   
Sektionen Kommunikation, verksamhetsstöd till ledningen i kommunikationsfrågor, press och nyheter, 
webben, LUM, stöd i frågor som rör varumärke, internkommunikation m.m. 
Sektionen Forskning, samverkan och innovation, verksamhetstöd till Forskningsservice, Samverkan, 
Donatorrelationer, LU Open, LU Innovation system m.m.  
Sektionen Juridik och dokumenthantering, verksamhetsstöd till juridisk expertis, registratur, arkivering 
och dokumenthantering, systemförvaltning diarieföringssystem m.m. 
LU Byggnad, verksamhetsstöd till lokalplanering, avtal, byggprojekt, hyresdebitering, arbetsmiljö, 
säkerhet och miljöfrågor m.m. 
Universitetsledningens stab, verksamhetsstöd till universitetsledningens sekretariat, 
universitetsgemensamma planeringsfrågor samt utvecklingsfrågor m.m.   
Gemensamma förvaltningen, lokalhyra, lokalvård, inventarier m.m.   
Kostnaden för administrativa system   
System inom utbildning (Ladok, NyA, Lubas, SUNET Survey, Interbas, LINK), personalsystem 
(Primula, E-rekrytering), ekonomisystem (Orfi, Lupin, EOS, Lupos, E-kontrakt, kommunikation 
(Webb, Awelu (översättning)), dokumenthantering (DFS, E-arkiv), ledningsinformation (Kuben), 
lokaler och schemaläggning (Time Edit). 
Särskilda personalkostnader (tidigare en del av lönebikostnaden)    
Kostnader för delpensioner, avtalspensioner, omställningar, föräldraersättning doktorander, avgifter 
till trygghetsstiftelsen, avsättning partsgemensamma medel m.m. 
 
Under perioden 2010 till 2015 ökade universitetets totala kostnader med 32 procent. Under samma 
period ökade de universitetsgemensamma kostnaderna med 16 procent.  
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Universitetsgemensamma kostnader 2016 
För år 2016 beräknas utbildnings- och forskningsanslagen till fakulteterna uppgå till ungefär samma 
nivå som föregående år, De externa forskningsbidragen beräknas i universitetets prognoser fortsatt 
öka. En förutsättning i budgetarbetet för universitetsgemensamma kostnader har varit att inte öka 
debitering till fakulteterna för universitetsgemensamma kostnader, särskilt inte av utbildningsanslaget.  
 
Den gemensamma förvaltningen utför stödverksamheter åt hela universitetet t.ex. antagningshantering, 
examenshantering, hantering av pedagogiska stöd, lönehantering, upphandlingar över tröskelvärden, 
handläggning av vissa externa bidrag, hantering av arkiv, juridiska ärenden, lokalplanering mm. Då 
universitetet under senare år växt kraftigt har denna hantering ökat, samtidigt som gemensamma 
förvaltningen inte fått nya medel för att utöka antalet administrativa befattningar. Omprioriteringar 
och effektiviseringar t.ex. genom ökad automatisering (uppdaterade och nya systemstöd) har gjort att 
vissa funktioner klarat en viss del av den ökade ärendemängden med befintliga resurser.  
 
Under 2014 fick förvaltningen utökade resurser för vissa tillfälliga befattningar bl.a. inom stöd till 
utbildning och personalhantering, genom räntefinansiering. Förutsättningen för 2016 års 
universitetsgemensamma kostnader är att räntefinansieringen upphör och att utökad debitering till 
fakulteterna inte sker. Då behoven av ökad handläggning kvarstår innebär detta att gemensamma 
förvaltningen har ett besparingsbehov på ca 10 mnkr, för att klara av att genomföra omprioriteringar 
inom befintlig ram. 
 
Utöver behov av ökat antal handläggare inom universitetsgemensam förvaltning som behöver lösas 
genom besparing och omprioritering, finns ett antal nya universitetsgemensamma kostnader som 
behöver ny finansiering. De ramökningar som föreslås för 2016 är endast kostnader som universitetet 
inte kan påverka eller som är en följd av tidigare beslut t.ex. projekt som avslutas och övergår i 
förvaltningsfas med tillhörande driftkostnader.  
 
Nya universitetsgemensamma kostnader 2016  
Forskningsdatabasen LU-Cris    ca 3 mnkr 
Universitetet har under ett antal år bedrivit ett projekt som syftar till att utveckla en forskningsdatabas. 
Projektet avslutas under 2015 och systemet ska implementeras under 2016. I beslutad projektplan 
gjordes en uppskattning av den framtida driftkostnaden på ca 3 mnkr årligen. LU-Cris kommer att 
samförvaltas med det befintliga systemet Lunds universitets publikationer för vilket 
universitetsbiblioteket är systemägare. 
 
Ökad avsättning för repatriering dekaner och prodekaner   ca 1 mnkr 
Enligt en överenskommelse för dekaner och prodekaner, ska universitetet ersätta fakulteterna för deras 
repatriering (tid för återgång till utbildning och forskning efter avslutat uppdrag). Repatrieringen pågår 
under 1-2 år beroende på uppdragets längd. En ökad universitetsgemensam avsättning bör göras för att 
kunna möta dessa ökade kostnader.  

Ökad kostnad för Riksrevision    0,3 mnkr 
Riksrevisionen debiterar universitetet kostnader för genomförda revisoner. De senaste åren har dessa 
kostnader ökat. 

Kostnad för Luvit och LU Edu Media     1,8 mnkr 
CED flyttar från förvaltningen (personal) till HT fr.o.m. 2016. CED förvaltar idag två 
universitetsgemensamma system. Principen är att universitetsgemensamma system budgeteras som 
indirekt kostnad. 
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Tillkommande universitetsgemensamma kostnader 2016 med ändrad finansieringskälla   
(D.v.s. inga nya kostnader för universitetet, utan enbart ändrad finansieringskälla internt, från 
anslagsfinansiering till universitetsgemensam finansiering). 
 
Det finns ett antal universitetsgemensamma satsningar som är av återkommande karaktär som under 
många år finansierats med universitetsgemensamma strategiska anslagsmedel i särskilda rektorsbeslut. 
Förslaget för 2016 är att ändra finansieringskällan för dessa satsningar då de är av 
universitetsgemensam och återkommande karaktär.  Kostnaderna överförs till 
universitetsgemensamma kostnader. 
 
Internationell PR och videonyheter    1,3 mnkr 
Detta är en verksamhet som startade för 5 år sedan och som fokuserar på att sprida universitetets 
forskningsnyheter internationellt. Funktionen ger universitetets verksamheter administrativt stöd att 
filma forskningsnyheter och att sprida nyheter internationellt genom nya mediekanaler. Nyheterna har 
fått stort internationellt genomslag och är bl. a ett led i att attrahera avgiftsstudenter. 

Almedalsveckan     0,4 mnkr 
Universitetet har deltagit i Almedalen i 6 år. De universitetsgemensamma medlen ska finansiera 
universitetsgemensamma arrangemang samt vissa lokal- och boendekostnader som möjliggör för 
universitetet att delta i Almedalsveckan,  

Debatt i Lund      0,25 mnkr 
Universitetet genomför årligen fyra offentliga debatter kring aktuella frågor. Vid debatterna deltar en 
eller flera representanter från universitetet. Samhällsvetenskapliga fakulteten samfinansierar 
debatterna med samma belopp.  

Studentförsäkringar     0,2 mnkr 
Övriga försäkringar finansieras redan som universitetsgemensamma kostnader. Studentförsäkringar 
bör hanteras på samma sätt från och med 2016. 
 
Ram CED      -8,5 mnkr 
CED byter organisatorisk placering, från gemensamma förvaltningen till HT fr.o.m. 1 januari 2016 
och då även finansieringsform.  
 
Förslag ny universitetsgemensam kostnad 2016 
Universitetsgemensamma kostnader 2015 inkl. särskilda personalkostnader  594,1 mnkr 
Universitetsgemensamma kostnader 2015 som finansieras från extern försäljning       5,0 mnkr 
Nya universitetsgemensamma kostnader 2016, enligt ovan                6,1 mnkr 
Tillkommande universitetsgemensamma kostnader 2016,  
efter ändring av finansieringskälla enligt ovan                                     2,1 mnkr 
Minskade universitetsgemensamma kostnader 2016 efter organisatorisk  
flytt av verksamheten CED -8,5 mnkr 
Pris – och löneomräkning 2016 (1,62 %) 9,6 mnkr 
 
Summa universitetsgemensamma kostnader 2016  608,4 mnkr 
(varav 603,4 mnkr av de universitetsgemensamma kostnaderna debiteras fakulteterna)  
 
De universitetsgemensamma kostnaderna 2016 debiteras fakulteterna med hjälp av schabloner, för 
utbildning (ca 268 mnkr) och forskning (ca 335 mnkr). Stödet till utbildning är mer omfattande än 
stödet till forskning (i relation till total kostnad per verksamhet). Förslaget för 2016 innebär nya 
universitetsgemensamma kostnader (6,1 mnkr) som fördelar sig med 3,9 mnkr på forskning och 2,2 
mnkr på utbildning. Ökning till följd av ändrad finansieringskälla är ett nollsummespel då dessa 
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kostnader tidigare finansierats direkt från anslag för senare fördelning. Även flytten av CED är ett 
nollsummespel då finansieringen framöver sker via anslag istället för indirekt kostnad. 
  
Förslaget för 2016 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,23 % (samt 0,49 % för särskilda personalkostnader) av universitetets totala 
kostnader föregående år. 
 
Förslaget innebär följande fördelning mellan utbildning och forskning 2016 (stödkostnad dividerat 
med total kostnad föregående år): 
 
Utbildning 2016 10,13 % av total utbildningskostnad (2015 10,67%).  
Forskning 2016 5,84 % av total forskningskostnad (2015 5,91 %) 
 
I tabellen framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren inklusive 
uppräkning för pris- och lön.1 
    

  2010 

Utfall 

2011 

Utfall 

2012 

Utfall 

2013 

Utfall 

2014 

Utfall  

2015 

Budget  

2016 

Förslag 

         

Universitetsgemensam 
ram (mnkr) 

 484 496 507 517 547 560 569 

Särskilda personal-
kostnader (mnkr) 

    38 39 39 39 

Summa 
universitetsgemensam 
ram (mnkr) 

    555 586 599 608 

 

Universitetsgemensam 
ram/universitets totala 
kostnad föregående år 
(%) 

 8,43 8,11 7,73 7,47 7,48 7,46 7,23 

Särskilda personal-
kostnader/universitetets 
totala kostnad 
föregående år (%) 

  

 

 

  0,55 0,54 0,52 0,49 

 
 
 

1 För att kunna jämföra utfall i procent mellan åren har justering gjorts för service i Helsingborg, som rör 
brukarna direkt år 2010 och 2011, för förändringar mellan direktavsättningar och universitetsgemensamma 
kostnader gällande utvärdering och studentbostäder. 

                                                           



Bilaga 1

 

Resursfördelning för 2016 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,016228
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU UB

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2015 exkl kapitalfinansiering 172 644 151 980 71 812 133 207 502 535 326 813 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 814 740
Pris- och löneomräkning (plo) 2 802 2 466 1 165 2 162 8 155 5 304 1 909 5 200 234 53 29 450
Förändrade uppdrag 2015 VÅP14 (ligger kvar) 715 1 732 2 336 4 783
Förändrade uppdrag 2016 VÅP15 7 612 7 612
Förändrade uppdrag 2016 BP16 9 271 1 383 10 654
Satsning på nya SAS-kurser 1 500 1 500
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Ämneslärarutbildning 8 938 8 938
Campus Helsingborg 2 270 3 268 -1 512 4 025
Plo Campus Helsingborg + ämneslärarutb 37 53 -25 65
Övrig kapitalfinansiering 1 913 1 210 1 675 1 008 504 6 310
Plo övrig kapitalfinansiering 31 20 27 16 8 102
Avsättning lokalfond 8 500 8 500
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter 94 94
Kvalitetsförstärkning BP16 3 860 4 494 2 182 178 552 56 5 642 202 192 17 358
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 817 1 375 2 996 8 188
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 438 6 390 23 827
CED flytt från förvaltningen till HT 7 800 7 800
Gemensam finansiering till fakulteter 900 300 1 200
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 1 500 3 618
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS-kurser mm 87 1 281 375 1 743
Gemensam finansiering internationalisering 1 385 890 498 143 1 496 434 760 1 127 267 4 000 11 000
Gemensam finansiering övrigt 29 763 29 763
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -5 520 -5 205 -2 454 -4 195 -16 178 -10 556 -3 733 -10 151 -489 -16 -456 0 -58 951
Summa tilldelning 179 075 174 991 77 982 132 210 512 481 332 778 119 948 322 572 15 647 20 930 14 354 6 390 43 763 1 953 119
Utbildningsuppdrag inkl kvalitetsförstärkning 179 306 163 191 78 481 134 262 520 513 342 900 121 246 329 721 14 844 14 809 1 899 272



Bilaga 2
Planeringsförutsättningar för 2017 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2016-års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU UB

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2016 exkl kapitalfinansiering 175 446 156 753 76 299 136 084 519 961 342 844 119 544 324 079 14 642 0 14 617 0 0 1 880 267
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag 2017 BP16 7 640 1 384 9 024
Förändrade uppdrag M-fak 2 700 2 700
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på nya SAS-kurser 1 500 1 500
Avsättning lokalfond 8 500 8 500
Övrig kapitalfinansiering 1 944 1 229 1 702 1 024 512 6 412
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud särskilt utbildningsuppdrag 5 894 5 894
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Kvalitetsförstärkning BP16 3 860 4 494 2 182 178 552 56 5 642 202 192 17 358
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 817 1 375 2 996 8 188
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 438 6 390 23 827
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 1 500 3 618
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS-kurser mm 87 1 281 375 1 743
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering övrigt 32 400 32 400
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -5 732 -5 405 -2 548 -4 356 -17 043 -11 092 -3 876 -10 540 -507 -16 -473 0 -61 588
Summa tilldelning 177 478 173 901 77 390 131 906 517 760 335 892 119 045 321 056 15 361 20 929 14 336 6 390 53 400 1 964 843



Planeringsförutsättningar för 2018 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2016-års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU UB

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Bastilldelning 2017 exkl kapitalfinansiering 175 446 156 753 76 299 136 084 527 601 344 228 119 544 324 079 14 642 0 14 617 0 0 1 889 291
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag 2018 BP16 2 233 2 233
Förändr uppdr M-fak, ej fördelade utbildningsresurser 6 019 17 081 23 100
Satsning på nya SAS-kurser 1 500 1 500
Avsättning lokalfond 8 500 8 500
Övrig kapitalfinansiering 1 944 1 229 1 702 1 024 512 6 412
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 894 5 894
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Kvalitetsförstärkning BP16 3 860 4 494 2 182 178 552 56 5 642 202 192 17 358
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 817 1 375 2 996 8 188
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 438 6 390 23 827
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 1 500 3 618
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS-kurser mm 87 1 281 375 1 743
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering övrigt 32 400 32 400
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -5 730 -5 404 -2 547 -4 355 -16 950 -11 195 -3 875 -10 537 -507 -16 -473 0 -61 588
Summa tilldelning 177 479 173 903 77 390 131 907 515 086 339 108 119 046 321 059 15 361 20 929 14 336 6 390 70 481 1 982 476



 

Planeringsförutsättningar för 2019 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2016-års prisläge
Finansierat av kapital Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU UB

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2018 exkl kapitalfinansiering 175 446 156 753 76 299 136 084 529 834 344 228 119 544 324 079 14 642 0 14 617 0 0 1 891 524
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Förändrade uppdrag M-fak 7 929 7 929
Ännu ej fördelade utbildningsresurser 15 171 15 171
Satsning på nya SAS-kurser 1 500 1 500
Avsättning lokalfond 8 500 8 500
Övrig kapitalfinansiering 1 944 1 229 1 702 1 024 512 6 412
Plo övrig kapitalfinansiering 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 5 894 5 894
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Kvalitetsförstärkning BP16
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 817 1 375 2 996 8 188
Gemensam finansiering LUKOM, UB 17 438 6 390 23 827
Gemensam finansiering till fakulteter 8 700 300 9 000
Gemensam finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 1 500 3 618
Gemensam finansiering extra tilldeln SAS-kurser mm 87 1 281 375 1 743
Gemensam finansiering internationalisering 11 000 11 000
Gemensam finansiering övrigt 32 400 32 400
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -5 652 -5 302 -2 498 -4 384 -17 069 -11 345 -3 906 -10 440 -505 -16 -471 0 -61 588
Summa tilldelning 173 698 169 510 75 258 131 700 514 415 340 812 119 015 315 513 15 162 20 929 14 147 6 390 68 571 1 965 118



Bilaga 3
Resursfördelning för 2016 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,016228

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
stategiska 
forsknings 

medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2015 exkl SFO-medel 72 584 219 854 37 335 32 630 344 934 302 547 410 537 122 558 38 704 20 433 66 132 18 863 35 000 0 1 722 111
Ökning basfinansiering MAX IV 3 000 3 000
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 750 750
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning (plo) 1 178 3 568 616 530 5 598 4 910 6 662 1 989 669 340 1 122 306 27 486

0
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 26 492 86 064 23 489 19 523 155 568
SFO-medel för vidareförmedling 33 946 33 946
Plo SFO-medel 430 1 397 381 868 3 075
Centrum för arbetarhistoria i Landskrona 300 300
Jämställdhetssatsning kvinnliga  professorer 4 000 4 000
Bokmässan 100 100
CED flytt från förvaltningen till HT 2 000 2 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål, forskarskola ämnesdidaktik 5 000 5 000
Riktade ändamål och senare beslut 51 445 51 445
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 58 500 58 500
För senare beslut nya medel FoI-prop 13 1 300 1 300
Summa tilldelning 73 762 230 822 38 551 33 160 377 454 394 917 441 070 124 547 41 923 21 273 70 254 19 169 35 000 186 082 2 087 982



Bilaga 4

 

 

Planeringsförutsättningar för 2017 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2016-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
stategiska 
forsknings 

medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2016 exkl SFO-medel 73 762 225 822 38 551 33 160 350 532 307 456 417 199 124 547 39 373 21 273 70 254 19 169 35 000 0 1 756 097
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 500 500
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris-och löneomräkning (plo) 0

0
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 26 922 87 461 23 870 19 840 158 093
SFO-medel för vidareförmedling 34 497 34 497
Plo SFO-medel 0

0
Jämställdhetssatsning kvinnliga professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål och senare beslut 56 545 56 545
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 58 500 58 500
För senare beslut nya medel FoI-prop 13 1 500 1 500
Summa tilldelning 73 762 225 822 38 551 33 160 377 454 394 917 441 070 124 547 41 673 21 273 70 254 19 169 35 000 191 382 2 088 032



 

 

 

Planeringsförutsättningar för 2018 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2016-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
stategiska 
forsknings 

medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2017 exkl SFO-medel 73 762 225 822 38 551 33 160 350 532 307 456 417 199 124 547 39 373 21 273 70 254 19 169 35 000 0 1 756 097
Linnéstöd till LUCSUS och Circle 250 250
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris-och löneomräkning (plo) 0

0
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 26 922 87 461 23 870 19 840 158 093
SFO-medel för vidareförmedling 34 497 34 497
Plo SFO-medel 0

0
Jämställdhetssatsning kvinnliga professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål och senare beslut 47 245 47 245
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 58 500 58 500
För senare beslut nya medel FoI-prop 13 11 100 11 100
Summa tilldelning 73 762 225 822 38 551 33 160 377 454 394 917 441 070 124 547 41 423 21 273 70 254 19 169 35 000 191 682 2 088 082



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeringsförutsättningar för 2019 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2016-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
stategiska 
forsknings 

medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Ramtilldelning 2018 exkl SFO-medel 73 762 225 822 38 551 33 160 350 532 307 456 417 199 124 547 39 373 21 273 70 254 19 169 35 000 0 1 756 097
SASNET, avvaktar Asienstrategi 1 800 1 800
Pris-och löneomräkning (plo) 0

0
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 26 922 87 461 23 870 19 840 158 093
SFO-medel för vidareförmedling 34 497 34 497
Plo SFO-medel 0

0
Jämställdhetssatsning kvinnliga  professorer 4 000 4 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Riktade ändamål och senare beslut 47 245 47 245
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 58 500 58 500
För senare beslut nya medel FoI-prop 13 11 300 11 300
Summa tilldelning 73 762 225 822 38 551 33 160 377 454 394 917 441 070 124 547 41 173 21 273 70 254 19 169 35 000 191 882 2 088 032



Bilaga 5 

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma servicefunktioner 
vid Campus Helsingborg 2016 (tkr) 
 

   Universitetsgem kostnader 2016 Universitetsgem kostnader 2015   
  

   
    

  
    

Fakultet Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr 
LTH 56 814 744 68 467 126 026 60 856 257 67 448 128 561 -2 535 
N 15 160 54 50 736 65 951 15 667 203 49 138 65 007 944 
J 9 555 202 3 532 13 289 8 512 315 3 535 12 362 927 
S 38 979 991 15 852 55 822 39 379 849 15 261 55 489 333 
EHL 23 770 492 10 860 35 122 23 666 429 10 247 34 342 780 
M 40 945 2 476 100 272 143 693 40 210 1 921 95 298 137 429 6 263 
K 15 461 0 2 412 17 873 15 631 0 2 040 17 671 202 
HT 22 526 259 23 170 45 954 21 348 63 22 819 44 229 1 725 
MAX IV LAB 0 0 9 885 9 885 0 0 9 611 9 611 274 
LUKOM 2 600 0 1 252 3 852 2 904 0 947 3 851 1 
USV 5 548 1 099 11 004 17 652 5 944 2 043 9 489 17 475 177 
NÄLU-HKR 685 0 0 685 1 065 0 0 1 065 -380 
NÄLU-LU 935 2 0 937 1 344 2 0 1 346 -409 
Summa 232 978 6 319 297 443 536 740 236 525 6 081 285 832 528 438 8 302 

 

Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus 
 Helsingborg 2016 (tkr) 

      
       Fakultet Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2015 Förändr 
LTH 2 079 0 402 2 481 2 564 -83 
N 555 0 298 852 851 2 
J 350 0 21 370 323 47 
S 1 426 0 93 1 519 1 488 31 
EHL 870 0 64 933 901 33 
M 1 498 0 589 2 087 1 999 88 
K 566 0 14 580 567 13 
HT 824 0 136 960 894 66 
MAX IV LAB 0 0 58 58 58 0 
LUKOM 95 0 7 102 109 -6 
USV 203 0 65 268 268 0 
NÄLU-HKR 25 0 0 25 38 -13 
NÄLU-LU 34 0 0 34 48 -13 
Summa   8 524 0 1 746 10 270 10 106 164 

 

 

 



 
 
Fördelning av kostnader för CFL LU 2016 (tkr) 

    Fakultet År 2016 Jmf 2015 Förändr 
LTH 4 329 4 380 -51 
N 2 671 2 732 -61 
J 347 358 -10 
S 1 640 1 649 -9 
EHL 988 971 17 
M 3 304 3 307 -3 
K 426 422 4 
HT 1 739 1 798 -59 
MAX IV LAB 514 445 69 
LUKOM 126 114 12 
USV 515 424 91 
Summa 16 600 16 600 0 

 

Fördelning av debitering för lokal avgift 2016 (tkr) 
 

 
 

  Fakultet Utbildning  Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2015 Förändr 
LTH 2 870 34 6 554 9 458 9 595 -137 
N 749 3 4 862 5 614 5 591 23 
J 482 10 329 820 790 30 
S 2 045 52 1 554 3 651 3 577 74 
EHL 1 256 21 1 062 2 339 2 232 107 
M 1 802 108 8 323 10 232 10 068 165 
K 775 0 228 1 003 993 11 
HT 1 256 13 2 381 3 650 3 593 58 
MAX IV LAB 0 0 1 175 1 175 1 017 158 
LUKOM 119 0 122 241 209 33 
USV 248 33 1 023 1 304 1 195 109 
NÄLU-HKR 1 0 0 1 0 0 
NÄLU-LU 1 0 0 1 1 0 
Summa 11 603 274 27 613 39 490 38 861 629 
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