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Sammanfattning 

• För andra året i rad tas beslut om både resursfördelning för nästa år, 2013, och 
planeringsförutsättningar för kommande tre åren, 2014-2016. Då motsvarande förfarande 
användes förra året finns redan en del planeringsförutsättningar klara för 2013-2015. 

• Måltalet för myndighetskapitalet är 5 procent inom utbildning och 10 procent inom forskning. 
Måltalen ska vara uppnådda vid utgången av 2017. Rektor får i uppdrag att följa utvecklingen 
och återkomma till styrelsen i frågan. 

• För 2013 fördelas räntenettot om 64 mnkr med 21,8 mnkr till utbildning, 38,4 mnkr till 
forskning och 3,8 mnkr till innovation och samverkan. 

• Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) för 2013 är 0,57 procent. 
• Söktrycket till universitetets utbildningar är mycket högt och under 2012 sker fortfarande en 

överproduktion i förhållande till takbeloppet. Endast en bråkdel av värdet kan tillgodoräknas. 
• För 2013 tilldelas universitetet 17 mnkr för tillfälliga platser. Dessa finns i tre år, men 

tilldelningen sjunker.  
• Universitetet tilldelas ytterligare anslag för civil- och högskoleingenjörsutbildningarna, och 

även för lärarutbildningen. Utbyggnaden av civilingenjörs- och läkarutbildningen som 
påbörjades 2012 fortsätter, liksom utbyggnader av läkarutbildningen som påbörjats tidigare. 

• Ersättningen inom utbildningsområdena HSTJ ökar med 68 mnkr. 
• År 2013-2015 kommer extra anlagsmedel baserat på Högskoleverkets utvärderingar att 

fördelas till lärosätena, baserat på antal examina med mycket hög kvalitet. 2013 får 
universitetet 13 mnkr i kvalitetsmedel, av vilka 75 % fördelas till fakulteter som fått högsta 
betyg och 25 % av medlen behålls för centrala strategiska satsningar. 

• Uppbyggnad av utbildning vid Campus Helsingborg, inklusive lärarutbildningen, finansieras 
till stor del ur myndighetskapital. Även ett antal andra satsningar finansieras ur kapital. Detta 
beräknas kunna pågå även 2014, därefter behöver finansiering fasas in i ordinarie uppdrag. 

• Förskott motsvarande det beräknade belopp studenter från länder utanför EES ska betala 
finansieras ur kapital och fördelas till fakulteterna. För 2013 ska hälften av ersättningen som 
utgått för eventuella icke-besatta platser återbetalas, och från och med 2014 ska full 
återbetalning gälla. 

• Både Kultur och museiverksamheterna och universitetets särskilda verksamheter har 2012 
blivit fristående organisatoriska enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisas till dessa 
styrelser för att kunna stimulera samverkan och för att kunna attrahera extern finansiering.  

• I den forsknings- och innovationspolitiska propositionen ingår stärkt basfinansiering till 
universitet och högskolor från och med 2014. Lunds universitet beräknas få ökat 
forskningsanslag med 96 mnkr från 2014 och ytterligare 44 mnkr från 2016.   

• Den konstnärliga forskningen får genom statens ökade anslag en ökning med 3 mnkr 2013 och 
ytterligare 3 mnkr 2014. Dessutom får man genom intern prioritering ytterligare 2 mnkr 2013 
för att på sikt kunna anta en doktorand per forskningsområde. 

• Universitetets åtagande om 550 mnkr för ESS bokförs som underbalansering och ingår inte i 
förslaget till ramar inom forskning för 2013. Därtill avsätts motsvarande 4 % för 
kompletterande forskning relaterad till ESS. Ränteintäkter som allokeras till forskning 2013 
öronmärks för åtagandet i ESS.   

• I planeringsförutsättningar för 2014-2016 inkluderas kostnaderna för ESS och kompletterande 
forskning relaterad till ESS. Kostnader för kompletterande forskning relaterad till MAX IV 
läggs också in i planeringsförutsättningarna med 2 mnkr/år. 

• Den omfördelning av forskningsanslag i förhållande till grundutbildningsanslag som 
påbörjades 2012 fortsätter. 

• En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur byggs upp med 4 mnkr/år till 
totalt 20 mnkr år 2017. 

• Flytten till Medicon Village medför ökade kostnader, för 2013 avsätts maximalt 20 mnkr. 
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• Universitetet bidrar till finansieringen av Max IV med 135 mnkr samt 10 mnkr i 
indexuppräkning till 2015-års priser, vilket ger 145 mnkr, samt upp till 30 mnkr i ytterligare 
fördyringar. 

• Universitetet minskar den lokala lönebikostnaden med 1,29 procentenheter och hanterar 
istället dessa kostnader som indirekta universitetsgemensamma kostnader, totalt 37,8 mnkr. 

• De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår 2013 till 555 mnkr. 
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1 Inledning 
Högskolelagen utgör grunden för lärosätens verksamhet och de mål som anges i lagen är styrande för 
universitetets verksamhet. Den årliga budgetpropositionen innehåller förslag om utgiftstak för följande 
budgetår.  Regeringen beslutar årligen i regleringsbrevet delar av de mål den ställer upp för 
universitetet, men en stor mängd dokument i form av lagar, förordningar och andra styrdokument 
uttrycker också riksdagens och regeringens mål. Verksamheten inom universitetet ska bedrivas 
effektivt, i enlighet med gällande rätt samt med god hushållning med statens medel. 

I resursfördelningen för Lunds universitet anges de övergripande ekonomiska ramarna för 
verksamheten för det kommande året. Resursfördelningen fastställs årligen av universitetets styrelse. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningarna för de kommande tre åren. Planeringen för de 
kommande åren utgår från vad som hittills blivit känt, i huvudsak utifrån de planeringsförutsättningar 
som regeringen lämnar i den årliga budgetpropositionen. 

Lunds universitet har haft en mycket stark ekonomi de senaste åren. Den starka tillväxten beror 
framför allt på att forsknings- och innovationspropositionen som presenterades 2008 innebar såväl 
direkta anslagsökningar som omfattande tillskott till de största bidragsgivarna. Lunds universitet har 
varit mycket framgångsrikt i att få såväl forskningsanslag från statsmakten som forskningsbidrag från 
externa källor. Inom forskningen har således intäkterna ökat, men så har även utgifterna. De ökade 
kostnaderna beror på en ökad verksamhetsnivå. 

Den positiva ekonomiska utvecklingen för framför allt forskningen har inneburit att 
myndighetskapitalet har ökat de senaste åren. Även om myndighetskapitalet är en tillgång som skapar 
stabilitet och långsiktighet är målet en ekonomi i balans. Lärosätets medel ska användas effektivt för 
att skapa högkvalitativ verksamhet.  

Regeringen presenterade en ny forsknings- och innovationsproposition hösten 2012. Förslagen i 
propositionen innebär en höjning på 4 miljarder kronor under åren 2013-2016. Huvuddelen av medlen 
kommer att förmedlas genom forskningsråden, men även universitet och högskolor får en substantiell 
ökning av sina forskningsanslag.  

Söktrycket till universitetets utbildningar är mycket högt och det sker fortfarande en överproduktion i 
förhållande till takbeloppet. Kostnaderna inom utbildning kommer fortsättningsvis att överstiga 
intäkterna, vilket är helt enligt plan. För 2013 kommer universitetet att få 17 mnkr för nya 
utbildningspaltser. Dessa är dock endast en tillfällig satsning under tre år. 

2 Ekonomiska förutsättningar och mål 
För att få bättre ekonomisk styrning och uppföljning beslutar styrelsen om resursfördelning vid 
sammanträdet i oktober. Genom att styrelsens sammanträden är förlagda då hinner förändringar i 
budgetpropositionen beaktas. Fakulteter och institutioner kan sedan bygga respektive budget på klara 
förutsättningar och ge underlag till universitetets totalbudget som kommer att fastställas av styrelsen 
vid sammanträdet i februari.  

För att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt planerad verksamhet och uppnå rätt 
verksamhetsnivå är en flerårsprognos ett viktigt instrument. Universitetet tar därför för andra gången 
beslut om resursfördelning för kommande år och fastställer planeringsförutsättningar för de 
kommande tre åren. Genom att motsvarande förfarande användes föregående år finns redan en del av 
förutsättningarna klara för 2013-2015. 
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2.1 Resursfördelning och totalbudget 

Resursfördelningen innehåller förutom de beslut styrelsen måste fatta om utbildnings- och 
forskningsanslaget även olika mål och uppdrag som ska ligga till grund för den totalbudget som 
styrelsen sedan fastställer i februari. Förslaget innehåller uppdrag, beskrivna i texten och preciserade i 
att-satser, som anses viktiga för att kunna nå både verksamhets- och ekonomiska mål och som kan 
påverka totalbudgeten. 

Universitetets fakulteter, inklusive USV, KOM, MAX och biblioteksstyrelsen, och förvaltningen ska i 
respektive budgetbeslut avseende 2013 även inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller 
de krav som åligger universitetet som verksamhetsansvarig i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner. Fakulteterna och förvaltningen ska också i budgeten ta med de förslag 
till åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys.  

Universitetsstyrelsen har 2010-02-19 beslutat att avskaffa internräntan och rektor har beslutat att 
räntenettot ska fördelas i resursfördelningsbeslutet. För 2013 avses det räntenetto som uppkommit 
mellan 2011-07-01 och 2012-06-30, totalt 64 mnkr vilket fördelas med 21,8 mnkr till utbildning, 38,4 
mnkr till forskning och 3,8 mnkr till innovation och samverkan. Medlens användning beslutas till 
största del genom rektorsbeslut, med undantag av medlen till forskning som för 2013 allokeras till ESS 
och en del av utbildningsmedlen som allokeras till kvalitetssäkring genom detta beslut om 
resursfördelning. 

Den statliga pris- och löneomräkning följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket räknar ut 
hur mycket uppräkning myndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata sektorn. 
Pris- och löneomräkningen (plo) för 2013 är 0,57 procent.  

Lönekostnadspåslaget för 2013 ska utgöra 50,04[1] procent av löneunderlaget vid universitetet, och 
ligger till grund för kostnadsplaneringen 2013. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker, 
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. 
Tidigare fanns en lokal avgift om 2,05 procent. Delar av den finansieras från 2013 som en 
universitetsgemensam kostnad, medan andra delar ingår ovan. Se mer i avsnitt 5.1, 
universitetsgemensamma kostnader. 

Universitet har tagit fram en långsiktig kompetensutvecklingsplan som togs i bruk 2012. Medel för 
kompetensutvecklingssatsningar på central nivå finansieras genom direktavsättning ur 
utbildningsanslaget med 1 mnkr/år och ur forskningsanslaget med 3 mnkr/år. Därutöver avsätts medel 
för kompetensutveckling inom respektive verksamhet på andra nivåer. 

Ett mycket viktigt styrande dokument i budgetprocessen är styrelsens beslut om budgetunderlag 2013-
2015. Det tidigare kravet på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
budgeten för att förbruka det myndighetskapital som har växt kraftigt. Budgetunderlaget bygger på 
fakulteternas inlämnade planer för användning av myndighetskapitalet och styrelsens bedömning av 
verksamheten. Styrelsen har i underlaget beräknat att den totala budgeten ska vara underbalanserad 
med 238 mnkr 2013, 237 mnkr 2014 och 209 mnkr 2015. 

  

                                                      
[1] Födda 1987  eller senare  34,11 %, födda 1938 - 1947  22,48 % 
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2.2 Resultatmål 2013-2016 

Myndighetskapitalet vid universitetet har under senare år ökat på grund av att universitetet inte har 
haft möjlighet att höja verksamhetsnivån i samma takt som inflödet av nya resurser. Vid utgången av 
2011 fanns enligt balansräkningen 1,6 miljarder kronor i myndighetskapital vid universitetet. Tillgång 
på myndighetskapital skapar stabilitet och möjlighet att bedriva en aktiv forskningsstrategi. Ekonomin 
behöver samtidigt vara i balans och myndighetskapitalet bör därför hållas på en rimlig nivå. Åtskilliga 
åtgärder är redan vidtagna, på fakultetsnivå såväl som på central nivå. 

Universitetsstyrelsen beslutade i september 2010 att fastställa målet för myndighetskapitalet på 
fakultets- och institutionsnivå till 5 procent inom utbildning (med tillåten variation 4-7 %) och 
7 procent inom forskning (med tillåten variation 5-9 %). Målet för myndighetskapitalet på 
universitetsgemensam nivå fastsälldes till 2 procent inom utbildning (med tillåten variation 1-3 %) och 
0 procent inom forskning (med tillåten variation 0-1 %). Måltalen skulle vara uppnådda vid utgången 
av 2014 och fakulteterna fick i uppdrag att inkomma med planer som visar hur måltalen kan uppnås. 
Vid styrelsesammanträdet den 15 april 2011 beslöts att målen för myndighetskapitalet för forskning 
vid behov kan justeras mellan universitetsgemensam nivå och områdes-/institutionsnivå. Vid 
sammanträdet i februari 2012 diskuterades att flytta tidpunkten vid vilken målet för 
myndighetskapitalet ska vara uppnått och styrelsen gav fakulteterna i uppdrag att redovisa en 
flerårsprognos för de tre år som efterföljer året för totalbudgeten. 

Vid sammanträdet den 14 december 2012 beslutade universitetsstyrelsen att måltalet för 
myndighetskapitalet ska vara 5 procent inom utbildning och 10 procent inom forskning och att 
måltalen ska vara uppnådda vid utgången av 2017. Rektor fick i uppdrag att i samband med 
delårsbokslutet följa fakulteternas utveckling mot måltalen och att till universitetsstyrelsens möte i 
februari 2013 återkomma med förslag till formulering av ett uppdrag för vidare utredning av 
myndighetskapitalets hantering. 

I föreliggande förslag till resursfördelning har budgeten inom utbildningsområdet 2013 
underbalanserats med 84 miljoner kronor. Av dessa är 25 mnkr förskott för studieavgiftsfinansierade 
platser, av vilka åtminstone en del beräknas återbetalas. Till det kommer en ränteintäkt på 22 mnkr. 
Inom forskning är budgeten för 2013 underbalanserad med 20 mnkr. Detta är exklusive den beräknade 
kostnaden för ESS (57 mnkr) och den ränteintäkt som är allokerad till att finansiera densamma 
(38 mnkr). 

3 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 

Även under 2012 kommer universitet att överproducera utbildning. Universitetet har redan nått 
maxgränsen för sparade prestationer och kan endast tillgodoräkna en bråkdel av värdet av 2012 års 
överproduktion. Det är av största vikt att den strategiska utbildningsplanering som tagits fram på 
universitetsgemensam nivå nu också genomförs på fakultetsnivå. En alltför stor överproduktion 
innebär en risk för kvalitetssänkningar genom att ersättningen inte kan följa antalet studenter.  

Genom att redan förra året fastslå planeringsförutsättningarna för 2013-2015, finns i samband med 
styrelsebeslutet i november 2011 en överenskommelse om fördelning på grund av minskningen för 
inaktiva studenter 2013, ökning av ersättningen per helårsstudent inom utbildningsområdena 
humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik (HSTJ-prislappen) 2012 och 2013, minskning på 
grund av tredjelandsstudenter 2013 och finansiering av delar av läkarprogrammet 2012-2014.  

Läkarprogrammet ökar enligt tidigare påbörjade utbyggnader med 10 nybörjarplatser enligt 
budgetpropositionen 2012 och de sista 4 nybörjarplatserna enligt budgetpropositionen 2008. För dessa 
två ökningar erhålls ökat anslag. Universitetet har därutöver åtagit sig att finansiera en utbyggnad av 
läkarprogrammet inom takbeloppet med 28 nybörjarplatser, vilket startade 2009. Universitetet får 
sänkt takbelopp för att finansiera ökningen av ALF-medlen som följer av utbyggnaden på ytterligare 
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28 helårsstudenter 2013. Förändringen av läkarprogrammet innebär att en proportionell sänkning har 
fått ske för samtliga fakulteter. 

Universitetet får en ökning av takbeloppet för utbildning av civilingenjörer motsvarande 50 
nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (4 526 tkr) och ytterligare 45 platser enligt 
budgetpropositionen 2013 (2 138 tkr). Universitetet får även en ökning av takbeloppet för utbildning 
av högskoleingenjörer motsvarande 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2013 (475 tkr). 
Universitetet får fortsatt ökat takbelopp för dessa utbildningar 2014-2016. 

Universitetet får en ökning med 1 066 tkr för lärarutbildningen 2013 och 2014 beräknas tillkomma 
ytterligare 2 132 tkr.   

En ökning av ersättningen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och 
juridik sker med 68 mnkr. Ersättningen fördelas proportionellt i förhållande till antalet helårsstudenter 
klassade inom HSTJ för alla fakulteter. 

Universitetet fördelar sedan 2010 resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå efter de 
ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr). 
Från prislappen dras år 2013 2,6 procent för att finansiera gemensamma åtaganden, se avsnitt 3.5.  

Universitetet fortsätter att stödja studentkårernas verksamhet. Utöver ett beräknat statsbidrag på 
3 mnkr får kårerna under 2013 5,7 mnkr varav 5,1 mnkr finansieras ur utbildningsanslaget. Anslaget 
föreslås minska 2014 till 4,4 mnkr beräknat på 2011 års studenter och doktorander. Denna summa 
kommer att justeras för utfallet 2012. 

För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg har 4,3 mnkr 
fördelats till fakulteterna. 

Regeringen inför 2014 en besparing på 2,5 mnkr som följd av förväntade effektiviseringar vid 
införandet av e-förvaltning. 

Tillfälliga platser 

Universitetet tilldelas 2013 totalt 17 mnkr för tillfälliga platser. Dessa kommer att finnas under tre år 
men tilldelningen sjunker till 13 mnkr 2014 och till endast 4 mnkr 2015. Hur platserna för 2013 ska 
fördelas inom universitetet har beretts i Utbildningsnämnden. Samtliga fakulteter inklusive 
Universitetets särskilda verksamheter (USV) har lämnat förslag till hur platserna bör fördelas, och 
därefter har en diskussion förts i Utbildningsnämnden, som valt att prioritera två äskanden: 

- Arbetsterapiutbildningen vid Medicinska fakulteten. Utbildningen beräknas kosta 3 mnkr 2013 och 3 
mnkr 2014. 

- Felantagning till masterprogrammet LUMID, Master Programme in International Development and 
Management, på Samhällsvetenskapliga fakulteten hösten 2012. Överintaget beräknas kosta 1 010 tkr 
2013 och 585 tkr 2014. 

Resterande anslag föreslår nämnden fördelas proportionerligt mot varje fakultets tilldelning i anslag 
och kapital, med undantag för tilldelningen för studieavgiftsfinansierade platser. 2015 fördelas hela 
anslaget proportionerligt till alla fakulteter och USV. 

Då äskandet rörande felantagningen vid Samhällsvetenskaplig fakultet understiger deras 
proportionerliga andel, fördelas till Samhällsvetenskaplig fakultet det högre beloppet, den 
proportionerliga andelen. För Medicinska fakulteten gäller att det äskade beloppet om 3 mnkr/år 2013 
och 2014 fördelas. 
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Universitetsstyrelsen beslutade vid sammanträde 9 november 2012 att fastställa fördelningen av 
anslaget för de tillfälliga platserna 2013-2015 enligt följande (tusen kronor): 

  LTH N J S EHL M K HT USV Summa 

2013 4 586 1 216 708 2 961 1 647 3 000 1 235 1 502 146 17 000 

2014 3 322 862 502 2 100 1 168 3 000 876 1 068 103 13 000 

2015 1 112 268 165 690 384 708 288 352 34 4 000 

 

Kvalitetsmedel 

År 2013-2015 kommer extra anlagsmedel baserat på Högskoleverkets (HSV) utvärderingar att 
fördelas till lärosätena. Detta anslag ingår inte i universitetets takbelopp. Fördelningen baserat på antal 
examina med mycket hög kvalitet i utvärderingarna som är gjorda under året (åren) dessförinnan. 
Totalt fördelas 295 mnkr när systemet är fullt utbyggt 2015, år 2013 fördelas 95 mnkr. Potten ligger 
kvar till nästa år, men beloppet kan förändras över åren beroende på hur det går i nya utvärderingar. 

2013 får universitetet 13,4 mnkr i kvalitetsmedel. De hänförs till de utvärderingar som genomfördes i 
första och andra utvärderingsomgången och beslutades av HSV senast den 26 juni 2012. Det rör 
utbildningar vid Naturvetenskapliga fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten och 
Ekonomihögskolan. Inom universitetet kommer följande princip användas för intern fördelning: 

• Medlen ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. 

• 75 procent fördelas till de fakulteter som fått högsta betyg. Fördelningen sker enligt samma 
principer som används vid fördelningen till lärosätena, dvs antalet examina multiplicerat med 
utbildningens längd. De data som används är de som finns hos HSV. 

• Fakulteterna är ansvariga för att säkerställa att medlen följs upp. De ska inte betraktas som 
permanenta tillskott och beloppet kan variera från år till år. 

• 25 procent av medlen behålls för centrala strategiska satsningar, som att stötta de utbildningar 
som fått låga betyg i utvärderingar. 

Fakulteterna och universitetet centralt ska årligen rapportera effekterna av medlen. 

Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per område år 2013 framgår av bilaga 1. 

3.1 Uppdrag och ramar fördelat per fakultet inom statsanslaget 

Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig på vad varje fakultet fick i uppdrag året 
dessförinnan, exklusive utresande studenter. Under 2013 ligger uppdragen inom ram exklusive de 
särskilda satsningar som görs genom finansiering via myndighetskapital. Därefter har ändringar 
beroende på ökat eller minskat anslag genomförts och nedan anges de ändringar som är kända för 
2013-2016:  

• Tillfälliga platser, 17 mnkr 2013, sänks till 13 mnkr 2014 och till 4 mnkr 2015 
• Ökning av ram för HSTJ-klassade utbildningar, 70 mnkr 2013. Sänkning av ramarna 2013 

med 38 mnkr pga inaktiva studenter 
• Sänkning av ramarna 2013 med 41 mnkr pga införandet av studieavgifter 
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• Konsekvensutbyggnad av läkarutbildningen, 5,3 mnkr 2013, 3,0 mnkr 2014, 1,3 mnkr 2015 
och 2016. 

• Ökning av civilingenjörsprogrammet med 6,7 mnkr 2013, 8,7 mnkr 2014 och 8,6 mnkr 2015 
och 8,3 mnkr 2016 

• Ökning av högskoleingenjörsprogrammet med 0,5 mnkr 2013, 0,9 mnkr 2014 och 2015, 0,4 
mnkr 2016 

• Ökning av lärarutbildningen med 1,1 mnkr 2013 och 2,1 mnkr 2014 
• Ökning genom tilldelning av nationella kvalitetsmedel med 13,4 mnkr 2013 
• Sänkning 2015 då tillfällig satsning på specialistsjuksköterskor upphör 1,9 mnkr. 

Utbyggnaden av läkarutbildningen har skett i olika steg, varav en del finansieras genom intern 
omfördelning. Nedan redovisas de delar av läkarutbildningens uppbyggnad som avses ovan: 

 (tkr) 2013 2014 2015 2016 

BP12, 10 hst 1 323 1 324 1 323 1 323 

BP08, 8 hst 513 

   BP09, 28 hst inom ram 3 500 1 750 

  Totalt 5 336 3 074 1 323 1 323 

 

Lunds universitet har enligt budgetpropositionen 2013 särskilda åtaganden i form av 1 306 tkr i 
särskilda medel för Resurscentrum för fysik. Dessa tillfaller naturvetenskapliga fakulteten. Vidare har 
universitetet ett särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning (19 288 tkr) och för att omhänderta 
arkeologiska fynd (2 842 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter. 
Trafikflyghögskolans anslag för 2013 är sänkt med 4 mnkr. Universitetets särskilda verksamheter 
(USV) får 2 699 tkr, rester av ett riktat stöd som infördes vid övergången till ny redovisningsmodell 
och som har tagits bort för alla fakulteter i samband med övergången till ny resursfördelningsmodell 
enligt prislappar. USV kommer att får stödet minskat med 2 mnkr 2014 och det upphör helt 2015. 

Kultur och museiverksamheterna (KOM) får 15 845 tkr som ersättning för Botaniska trädgården, 
Odeum och Historiska museet. 

Samhällsvetenskapliga fakulteten (S) har på egen begäran fått sitt uppdrag vid Campus Helsingborg 
justerat ner till den nivå man producerar på. Detta då det tidigare felaktigt lagts ut ett för högt uppdrag. 
Minskningen av tilldelning sker dels genom en minskning i anslagstilldelning med 1,5 mnkr, dels 
genom att 1,5 mnkr mindre läggs ut som myndighetskapital. 

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

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

I uppdragen till fakulteterna S, HT och EHL ingår de s.k. SAS-kurserna, Special Area Studies. För 
genomförande av SAS-kurserna finns ett extra anslag på 7 500 kr/hst vilket ger S 441 tkr, HT 1 281 
tkr och EHL 87 tkr. 

HT har i uppdrag att genomföra utbildning i Jiddisch enligt det nationella åtagande Lunds universitet 
har. För denna utbildning får HT ett extra anslag på 800 tkr. 
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3.2 Uppdrag och ramar per fakultet finansierat ur kapital  

Utbyggnad vid Campus Helsingborg inklusive lärarutbildningen 

Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med 
företag och offentliga arbetsorganisationer. Campus Helsingborg ska ha en egen profil samtidigt som 
alla fakulteter, i möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där. Campuset ska ges en verksamhetsvolym 
och en kvalitet som ger ekonomisk bärkraft. Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter 
3 000-3 500 för att uppnå en kritisk massa. Universitetet har därför under ett antal år stimulerat 
utbyggnaden av Campus Helsingborg för att uppnå en beslutad volym om 3 000 helårsstudenter 
genom att finansiera nya platser med myndighetskapital. Målet om 3 000 helårsstudenter beräknas 
vara uppnått under 2015. Därefter planeras en viss ökning som en konsekvens av redan 
påbörjade/utlovade utbildningar.  

Vad gäller Samhällsvetenskapliga fakulteten har uppdraget justerats ner till den nivå man producerar 
på. Detta då det tidigare felaktigt lagts ut ett för högt uppdrag. Minskningen av tilldelning sker dels 
genom en minskning i anslagstilldelning med 1,5 mnkr, dels genom att 1,5 mnkr mindre läggs ut som 
myndighetskapital. 

Uppdragen vid Campus Helsingborg för 2013, och äskade uppdrag för 2014-2016, fördelas på 
följande vis: 

(hst) LTH N J S HT NÄLU-LU NÄLU-CH 
Summa-
LU 

Summa-
CH 

 

Uppdrag 2013 675 10 76 1 600 79 202 312 2 642 2 762  
Äskat uppdrag 2014 685 10 76 1600 90 306 473 2 767 2 934  

Äskat uppdrag 2015 685 10 76 1600 105 344 584 2 820 3 060  

Äskat uppdrag 2016 685 10 76 1600 120 424 721 2 915 3 212  

 
NÄLU-LU avser den andel av studenterna som är inskrivna vid Lunds universitet (55 % 2013 och 
2014, därefter 50 %). NÄLU-CH är 85 procent av samtliga studenter vid NÄLU vilka beräknas 
studera i Helsingborg. 

Övriga utbildningar finansierade ur kapital 

Naturvetenskapliga fakulteten får ersättning om 1,7 mnkr för 18 helårsstudenter som utbildas i 
meterologi, tidigare i samarbete med Köpenhamns universitet och då finansierade av danska staten. 

Humanistiska och teologiska fakulteterna får 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på SAS-
kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr, till följd av ökad 
efterfrågan från studenter vid flertalet fakulteter. 

Övrig kapitalfinansiering 

Naturvetenskapliga fakulteten får under två år (2013-2014) kompensation för den sänkning av ramen 
som genomförs pga nollpoängare, 6,8 mnkr. USV får av samma anledning kompensation med 300 tkr 
för att kunna fortsätta ge fristående kurser. 

Under 2010 togs beslut om att avveckla lokalförsörjningsreserven. Juridiska fakulteten hyr lokaler av 
Stiftelsen Akademihemman, en av universitetets anknutna stiftelser. En hyreshöjning om 1,8 mnkr för 
2013 aviseras, och denna ökade kostnad fördelas mellan forskning och utbildning med 1/3 respektive 
2/3. Inom utbildning avsätts 1,2 mnkr ur kapital. 
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Både Kultur och museiverksamheterna (KOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) har 
2012 blivit två fristående organisatoriska enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisas till dessa 
styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive 
gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. KOM-styrelsen tilldelas 2013 en tillfällig 
ökning om 0,5 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget. Effekten ska utvärderas efter 2 år. 
USV-styrelsen tilldelas 1 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget. 

Fakulteterna får för sista året kompensation för ökade universitetsgemensamma kostnader som 
infördes vid en större omläggning, kompensationen utgör totalt 12 mnkr 2013. 

För kvalitetssäkring av utbildning till följd av EQ11 avsätts 6 mnkr. 

Infasning av utbildning finansierad ur myndighetskapital 

De utbildningar och övriga satsningar som ovan beskrivits finansieras ur myndighetskapitalet, vilket är 
en ändlig källa. Deras finansiering behöver fasas in i ordinarie utbud med start senast 2015. I praktiken 
innebär det att antalet utbildningsplatser vid universitetet måste minska totalt. En strategisk diskussion 
om vilket utbildningsutbud som universitetet ska ha kommer att genomföras. Det pågår en diskussion 
om hur infasningen av ovanstående utbildningar ska ske, men förslagsvis genom en gradvis infasning 
under ett antal år. Beräkningar visar att det handlar om ca 45 mnkr. Delar av utbyggnaden av 
läkarprogrammet sker redan inom ram, dvs utan tillskott av nya resurser. Det är ett gemensamt 
åtagande som finansieras genom ”osthyvelprincipen”, enligt planer som togs fram 2011.  

3.3 Studieavgiftsfinansierade platser 

Studenter från länder utanför EES ska betala avgift för studier vid svenska universitet från och med 
höstterminen 2011. Avgiftsskyldigheten gäller program och kurser på grundnivå och avancerad nivå, 
men inte forskarnivå. Universitetet har valt att lägga ut uppdrag till fakulteterna med samma ersättning 
som gäller för övriga studenter. Det har inte funnits något återbetalningskrav för dessa platser. För 
2013 ska dock hälften av ersättningen som utgått för eventuella icke-besatta platser återbetalas, och 
från och med 2014 ska full återbetalning gälla. 

Avsikten är att det ska komma intäkter i form av studieavgifter som motsvarar de uppdrag som har 
lagts ut och de merkostnader dessa studenter genererar. Detta innebär att i den totalbudget universitetet 
lägger för 2013 kommer det att finnas motsvarande intäkt. Det finns dock en risk att universitetet inte 
lyckas rekrytera tillräckligt antal studenter och därför är 25 mnkr den maximala risk universitetet tar 
under 2013, varav hälften av risken tas av respektive fakultet och hälften av universitetet gemensamt. 

I nedanstående tabeller framgår hur utfall, beräknat utfall respektive uppdrag för 
studieavgiftsfinansierade platser förändrats under perioden 2011-2013. Utgångspunkten har varit 
antalet betalande studenter till och med hösten 2012. I tabellen framgår även det förskott i form av 
myndighetskapital som fördelas till respektive fakultet 2013. 

  LTH N EHL J S K M HT USV SUMMA 

Utfall 2011 (hst) 20 5 28 7 14 0,4 5 4 5 88 

Beräkning hst 2012 59 17 77 20 45 1 17 12 16 264 

Uppdrag hst 2013 70 30 100 25 75 2 25 20 30 377 

Förskott 2013 (tkr) 6300 2700 5000 1250 3750 400 3250 1000 1500 25150 
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3.4 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion  

Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före 
avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden samt exklusive studieavgiftsfinansierade platser. 
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 
underproducerar 

Återbetalning Ingen 
återbetalning 

Ingen 
återbetalning 

Ingen 
återbetalning 

 

Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag (exklusive studieavgiftsfinansierade platser 
2013) oavsett om de ges vid Campus Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. Varje fakultet 
ska under 2013 generera följande intäkter (tkr): 

LTH N J S EHL M K HT USV NÄLU 
486 819 129 078 73 981 314 338 174 799 319 116 131 105 159 451 14 450 12 589 

3.5 Medel för olika ändamål som fördelas senare 

Totalt har 2013 42 mnkr, varav 6 mnkr ur kapital, avsatts för senare fördelning enligt följande: 

• Kompensation till kårerna pga kårobligatoriets upphörande (5 106 tkr) 
• Studentbostäder till internationella studenter (11 000 tkr) 
• Stimulansmedel (11 000 tkr) 
• Kompetensutveckling (1 000 tkr) 
• Kvalitetssäkring, kapitalfinansierat (6 000 tkr) 
• Strategiska utbildningssatsningar (5 725 tkr)  
• Riskåtgärder (500 tkr) 
• VEBAR, projektbaserat arkiveringssystem, projekt 2013-2015 (433 tkr) 
• Studentförsäkringar (200 tkr) 
• Medlemsavgifter mm (1 000 tkr) 

 
Kompensation till kårerna pga kårobligatoriets upphörande sker enligt överenskommelse med LUS 
med 75 kr per helårsstudent 2013, och därefter med 50 kr. Dessutom avsätts 2 880 tkr för 
studentombud, Lundagård, Studentlund mm samt delfinansiering av 120 tkr för alkoholutbildning. 
 
Stimulansmedlen för internationalisering fördelades tidigare ut till fakulteterna enligt fastställda 
nyckeltal. Utbildningsnämnden har behandlat frågan vid sammanträde 10 oktober 2012 och föreslår att 
9 mnkr av totalt tillgängliga 11 mnkr fördelas enligt samma grunder som tidigare år. Rektor har fattat 
beslut om fördelningen 13 december 2012. Fördelningen har inkluderats i bilaga 1 och ingår i de 
medel som fördelas till fakulteterna varje månad under 2013. Restbeloppet 2 mnkr fördelas enligt 
beslut vid senare tillfälle.  
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Även år 2014-2016 finns medel avsatta för senare fördelning, se bilaga 2. 

3.6 Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 

Nedan följer en sammanställning av resursfördelning inom respektive fakultet under 2013 inklusive de 
studieavgiftsfinansierade platserna. Därutöver får UB 5 675 tkr i anslag och 36 mnkr fördelas senare. I 
bilaga 1 finns en detaljerad sammanställning. 

  LTH N J S EHL M K HT USV KOM NÄLU 
mnkr 488 131 76 316 178 316 129 161 39 19 12 

 
I bilaga 1 och 2 presenteras fördelning av utbildningsanslaget per post och fakultet för åren 2013-
2016. 

4 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 
 

Ny kunskap genom forskning är avgörande faktorer för att vi ska kunna närma oss lösningar på de 
globala utmaningar vi står inför. Forskningen vid universitetet bidrar till att såväl lösa definierade 
problem som att utöka mänsklighetens samlade vetande. Anslagen till forskningen har stadigt ökat de 
senaste åren. Universitetets forskare har varit framgångsrika i att i konkurrens söka och få 
forskningsmedel. Forskarutbildningen vid universitetet är en central och viktig del av verksamheten. 
En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med handledarna, av doktorander. 

För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande forskningsanläggningar. Det nationella 
laboratoriet MAX-laboratoriet erbjuder en unik tillgång till en kraftfull synkrotronljuskälla. MAX IV 
kommer att bidra till att stärka både spetsforskning och samverkan mellan akademi och näringsliv. 
European Spallation Source, ESS, erbjuder kraftfulla möjligheter att med hjälp av neutronstrålning 
studera olika material på molekylnivå. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra 
Lund till ett världsledande centrum för materialforskning. 

I forskningspropositionen, Forskning och innovation (prop 2012/2013:30) kommer regeringen att 
under 4 år (2013-2016) höja ramanslaget med ytterligare 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingår 
stärkt basfinansiering till universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på 
spetsforskning, mer medel till ESS och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya 
produkter och tjänster. 2014 höjs anslaget till universitet och högskolor med 600 mnkr och 2016 höjs 
det med ytterligare 300 mnkr. Huvuddelen av de nya anslagen går till forskningsråden, framförallt till 
Vetenskapsrådet och VINNOVA.  

4.1 Principer 

De direkta anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor kommer att öka 
genom förslagen i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen (Prop. 2012/13:30) med 600 
mnkr 2014 och 2015 och från och med 2016 höjs anslaget till 900 mnkr. För Lunds universitet innebär 
förslagen beräknade ökningar av forskningsanslaget med 96 mnkr från 2014 och ytterligare 44 mnkr 
från 2016. Detta ökade anslag ska framöver i första hand användas till befintliga åtaganden. Det 
innebär bl.a. att MAX IV, ESS och Medicon Village ska ges bra förutsättningar att bygga upp sin 
verksamhet och att universitetet kan fullfölja redan ingångna avtal och löften. Den konstnärliga 
forskningen kommer att få ett höjt anslag med 3 mnkr 2013 och ytterligare 3 mnkr 2014. 

Under 2010 genomfördes en utredning för att ta fram förslag till grundläggande principer för 
fördelning av forskningsanslaget (fakultetsmedlen). Utredningen resulterade inte i någon ny modell för 
resursfördelning av forskningsanslagen. Utgångspunkten var att resursfördelningen i huvudsak även 
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framöver ska utgå från föregående års ramar. Dock beslutade universitetet att i viss mån kompensera 
de fakulteter som haft ett lågt forskningsanslag i förhållande till sitt grundutbildningsanslag och/eller 
antal studenter. 

Styrelsens har tidigare beslutat om underbalansering inom forskningen med maximalt 200 mnkr under 
åren 2012-2015, för att år 2016 åter vara i balans. I resursfördelningen för 2013 läggs universitetets 
åtagande för ESS (55 mnkr) som underbalansering och ingår inte i förslaget till resursfördelning inom 
forskning (bilaga 3). Samtidigt öronmärks ränteintäkterna som allokeras till forskning, 38,4 mnkr, för 
åtagandet i ESS. Detta gäller dock enbart för 2013. Mot bakgrund av det ökade anslaget i forsknings- 
och innovationspropositionen föreslås en ändrad hantering fr.o.m. 2014 innebärande att såväl det 
ökade anslaget som kostnaderna för ESS läggs in i planeringsförutsättningarna för resursfördelning till 
forskning. 

Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet 2013 framgår av bilaga 3. Förslag till 
planeringsförutsättningar 2014-2016 framgår av bilaga 4. 

4.2 Omfördelning och ökade anslag 

Universitetsstyrelsen beslutade i september 2011 att omfördela 20 mnkr till de fakulteter som hade ett 
lågt forskningsanslag i förhållande till sitt grundutbildningsanslag och/eller antal studenter; 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan, Juridiska fakulteten och Konstnärliga 
fakulteten. Då det är rimligt att växa med högst 10 % om året fasades ökningen in, och år 2012 var 
därför ökningen endast 7 mnkr, vilket finansierades genom underbalansering. År 2013 minskas 
anslagen till Naturvetenskapliga fakulteten, Område Humaniora och teologi, Lunds tekniska högskola 
och Medicinska fakulteten med sammanlagt 10 mnkr, samtidigt som anslagen till 
Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan, Juridiska fakulteten och Konstnärliga 
fakulteten ökar med ytterligare 11 mnkr, och rektors strategiska forskningsmedel minskas med 
5 mnkr. År 2014 sker en ytterligare ökning av anslaget till Samhällsvetenskapliga fakulteten med 
2 mnkr. 

Både Kultur och museiverksamheterna (KOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) har 
2012 blivit två fristående organisatoriska enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisas till dessa 
styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive 
gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. KOM-styrelsen tilldelas 2013 en tillfällig 
ökning om 0,5 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget. Effekten ska utvärderas efter 2 år. 
USV-styrelsen tilldelas 1 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget. 

Humanistiska och teologiska fakulteterna får 2013 en ökad tilldelning om 1 mnkr för fortsatt 
uppbyggnad av forskning kopplad till ämneslärarutbildningen. Konstnärliga fakulteten får genom 
statens ökade anslag en ökning om 3 mnkr 2013 och ytterligare 3 mnkr 2014. Dessutom får man 
genom intern omfördelning ytterligare 2 mnkr 2013. Medlen ska främst användas för att kunna anta en 
doktorand per forskningsområde. Om en intern utvärdering av satsningen faller väl ut finns möjlighet 
till förstärkning om ytterligare 2 mnkr genom intern omfördelning år 2015. 

Swedish South Asian Students network (SASNET) har fram till 2009 delvis finanseriats genom SIDA. 
USV tilldelas därför en ökning av anslaget om 1,8 mnkr vilken finansieras genom en proportionerlig 
neddragning av anslaget till samtliga fakulteter. Satsningen ska utvärderas efter 3 år. I 
fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid 
LUCSUS och Circle om vardera 500 tkr (enligt beslut Dnr PLAN 2008/46). Motsvarande 
medfinansiering erhålles även för 2013, och finns med i planeringsförutsättningarna för 2014-2016. 
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4.3 Kompensation lokalkostnader 

Juridiska fakulteten hyr lokaler av Stiftelsen Akademihemman, en av universitetets anknutna stiftelser. 
En hyreshöjning om 1,8 mnkr för 2013 aviseras, och denna kostnad fördelas mellan forskning och 
utbildning med 1/3 respektive 2/3. Detta belastar forskningsanslaget med 600 tkr. En utredning pågår 
om framtida gemensam finansiering av vissa ökade lokalkostnader kopplade till universitetets 
lokalförsörjningsplan. 

Flytten till Medicon Village, tidigare Astra Zenecas lokaler, medför ökade kostnader för Medicinska 
fakulteten och andra fakulteter som förlägger verksamhet där. För 2013 finns maximalt 20 mnkr för 
hyres-, flytt och ökade lokalkostnader i samband med hyra och flytt till Medicon Village. För 2014 
finns ytterligare 20 mnkr reserverade och för 2015 10 mnkr. 

4.4 Forskningsinfrastruktur 

En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur byggs upp för att möta utmaningarna att 
både Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse lagt om sin policy för finansiering av 
dyrbar utrustning, vilket försvårar möjligheterna för universitetet att få tillgång till sådana medel. 
Behovet av medel kvarstår dock och uppskattas till ca 80 mnkr/år. Resursen byggs upp med 4 mnkr/år 
till totalt 20 mnkr år 2017. Samtidigt sätter fakulteterna upp egna resurser för ändamålet. 

4.5 Max-lab och MAX IV 

MAX-laboratoriet är en nationell anläggning som finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet, 
VINNOVA, Lunds universitet och Region Skåne. 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. Den officiella 
byggstarten av MAX IVsynkrotronen skedde i slutet av 2010. Konstruktionen är nu i full gång och 
planeras vara klar cirka 2016. I den forskningspolitiska propositionen anslogs nya medel till MAX IV, 
de utgörs av 20 mnkr 2014, 30 mnkr 2015 och från och med 2016 ligger höjningsnivån på 50 mnkr. 
Medlen fördelas till Vetenskapsrådet.  

Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungliga 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. Dessutom beräknas kunna tillkomma utgifter om högst 232 mnkr för fördyringar, varav 
universitetet beräknar att dess andel kan komma att utgöra 30 mnkr. Investeringsutgifterna faller ut 
som avskrivningskostnader fr.o.m. år 2015 när anläggningen tas i drift. Beräknat på 10 års avskrivning 
ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år samt eventuellt ytterligare 3 mnkr/år för fördyringar. I 
budgetförslaget ingår som en planeringsförutsättning en avskrivningskostnad om 18 mnkr/år fr.o.m. 
2015. 

Lunds universitet har årligen bidragit med 20-25 mnkr ur anslagsmedel (2011 var det 25 mnkr) till 
befintligt Max-lab. Utöver detta har universitetet ytterligare energikostnader för befintligt Max-lab, ca 
7 mnkr år 2011. De sistnämnda beräknas öka ytterligare pga stigande elpriser. I budgeten för 2013 och 
2014 finns 32 mnkr/år avsatta för drift och elkostnad vid befintligt Max-lab. I budgetförslaget finns 
även som en planeringsförutsättning en beräknad kostnad om 30 mnkr för nedmontering/uppstart år 
2015. Från och med 2016 finns inga kostnader för drift av befintligt Max-lab då det beräknas vara 
avvecklat. 

Utöver själva investeringarna i inventarier och vetenskaplig utrustning kommer universitetet att ha 
kostnader för driften av MAX IV. I planeringsförutsättningar har angetts att universitetet ska stå för 
50 mnkr/år i driftskostnader, men då är 25 mnkr av dessa en överföring av universitetets kostnader för 
drift av nuvarande Max-lab. Universitetet har under året uppskattat att man kan finansiera driften av 
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MAX IV på en nivå motsvarande dagens kostnad för Max-lab (32 mnkr) samt 25 mnkr, dvs 57 mnkr.  
I budgetförslaget ingår 57 mnkr/år i planeringsförutsättningarna fr.o.m. år 2015. 

Under installationsfasen kommer viss elkostnad uppstå, budgeterat till 2 mnkr år 2013 och 6 mnkr år 
2014. Dessa ingår i budgetförslaget. Dessutom tillkommer i senare skede kostnader för 
medfinansiering av strålrör, universitetet har lovat att stå för minst 30 mnkr. Hur dessa ska fördelas 
internt är inte klarlagt. Dessa kostnader finns inte med i budgetförslaget. 

4.6 ESS 

Universitetet har i uppdrag att bidra till finansieringen av ESS med 550 mnkr under perioden 2013-
2022. Därtill föreslås ett belopp motsvarande 4 procent av investeringen, 22 mnkr, avsättas för 
kompletterande forskning relaterad till ESS inom forskningsområden utanför teknik, medicin och 
naturvetenskap. I budgetförslaget för 2013 ingår inte finansieringen av ESS och den kompletterande 
forskningen, utan den föreslås läggas utanför ordinarie budget och leda till en underbalansering. 
Samtidigt öronmärks alla ränteintäkter som allokeras till forskning för åtagandet i ESS. Kostnaden 
beräknas till 57 (55 + 2) mnkr/år. Ränteintäkten 2013 på 38,4 mnkr föreslås oavkortat användas till 
ESS. 

I budgetunderlaget 2012 begärde universitetet en ökning av forskningsanslaget med 50 mnkr/år för 
universitetets åtagande för MAX IV och ESS samt för uppbyggnad av förstärkt forskning för att ta 
tillvara forskningsanläggningarna. Forsknings- och innovationspropositionen ger nu universitetet ökat 
basanslag fr.o.m. 2014. Ökningen beräknas till 96 mnkr från 2014 och ytterligare 44 mnkr från 2016. 
Mot bakgrund av den ökade tilldelningen har kostnaderna för ESS (55 mnkr/år) och kompletterande 
forskning (2 mnkr/år) lagts in i planeringsförutsättningarna för åren 2014-2016. Det finns också behov 
av kompletterande forskning relaterad till MAX IV och från 2014 har därför ytterligare 2 mnkr per år 
lagts in i planeringsförutsättningarna. Totalt avsätts 4 mnkr/år till kompletterande forskning relaterad 
till MAX IV och ESS. 

4.7 Medel för olika ändamål som fördelas senare 

2013 har totalt 139 mnkr avsatts för senare fördelning, specificeras nedan. De delposter som ingår är: 
 

• Avsättning för gemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden (7 533 tkr) 
• Vidareförmedling av strategiska forskningsmedel till andra lärosäten (32 840 tkr) 
• Elkostnader Max IV (2 000 tkr) 
• Fundraisingkampanj, upphör 2017 (5 000 tkr) 
• Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village (20 000 tkr) 
• Forskningsinfrastruktur, ökas med 4 000 tkr/år till 20 000 tkr år 2017 (4 000 tkr) 
• Ledningens prioriterade åtgärder (18 500 tkr) 
• Strategiska rekryteringar, upphör 2015 (20 000 tkr) 
• Jämställdhet (RQ08-medel) (4 000 tkr) 
• Kompetensutveckling inklusive LUPOD (4 000 tkr) 
• Ökad synlighet (förbättring av webb) (4 000 tkr) 
• Satsning på yngre forskare, inkluderar ”fakultetsdelen” för USV, upphör 2014 eller 2015 

(10 000 tkr), ytterligare 15 000 tkr finansieras av stiftelsen Wallenberglaboratorierna 
• EU ramprogram 7 och 8, stöd för koordinering av ansökan och projekt (2 000 tkr) 
• Central satsning på Öst- och Sydöstasien (820 tkr) 
• VEBAR, projektbaserat arkiveringssystem, projekt 2013-2015 (867 tkr) 
• Kompensation till kårerna pga kårobligatoriets upphörande (635 tkr) 
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• Strålskydd, medlemsavgifter, riskarbete mm (1 600 tkr) 
• Delfinansiering av akademiska högtider (1 000 tkr) 

 
I Ledningens prioriterade åtgärder ingår utvärdering av forskning RQ13, forskarskola i ämnesdidaktik, 
utvecklingsmedel för att skapa forskarskola, gränsöverskridande verksamhet, beredskap för 
stiftelseövergång och samverkan med andra lärosäten, universitetets 350-årsjubileum och från och 
med 2015 även en pott för nya prioriteringar. År 2013 finns 18,5 mnkr avsatta för ledningens 
prioriterade åtgärder, 2014-2016 finns 16 mnkr/år. 
 
Kompensation till kårerna pga kårobligatoriets upphörande sker enligt överenskommelse med LUS 
med 75 kr per heltidsekvivalent doktorand 2013, och därefter med 50 kr. Dessutom avsätts 500 tkr för 
doktorandombudsman och delfinansiering av 120 tkr för alkoholutbildning. 
 
Även år 2014-2016 finns i planeringsförutsättningarna medel avsatta för senare fördelning. 

4.8 Sammanfattning av fakultetsanslaget per fakultet 

Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2013 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts till rektors strategiska forskningsmedel 35 mnkr och LUB 17 mnkr: 

 LTH N J S EHL M K HT USV KOM MAX Senare 
fördeln 

2013 362 422 36 115 70 378 26 213 52 18 32 139 

 
I resursfördelningen för 2012 fördelades 12 mnkr mindre än de tillgängliga medlen, inklusive 
ränteintäkten, d.v.s. fördelningen ger ett ”överskott” på 12 mnkr. För 2013 fördelas mer medel än vad 
som finns tillgängligt, -20 mnkr. Därtill kommer kostnaderna för ESS och kompletterande forskning 
(55 + 2 mnkr), som för 2013 inte inkluderats i fördelningen, och ränteintäkten (38 mnkr) som inte 
heller ingår. Sammantaget beräknas resultatet enligt resursfördelningen till -39 mnkr och det 
ackumulerade resultatet till -27 mnkr, se nedanstående tabell. 

Resultat per år inom forskning (mnkr) 

    

2013 2014 2015 2016 2017 

Årets resultat enl. resursfördeln/plan -20 0 -25 1 1 

Kostnad för ESS och kompl. forskning* -57 

    Ränteintäkt (uppskattning) 38 24 29 39 38 

Årets resultat efter ränteintäkt -39 24 3 40 39 

Ackumulerat resultat -27 -3 0 40 79 

*Kostnad för ESS ingår i resursfördelningen för åren 2014-2017. 

För åren 2014-2016 har kostnaderna för ESS (55 mnkr) och kompletterande forskning till MAX IV 
och ESS (4 mnkr) inräknats i resursfördelningen och ambitionen är att fördela lika mycket som finns 
tillgängligt, endast den uppskattade ränteintäkten tillkommer. Ett eventuellt positivt saldo avsätts för 
strategiska satsningar. För 2014 uppkommer ett ökat utrymme för nya strategiska satsningar med 17 
mnkr. För 2015 finns kostnader för nedmontering och uppstart avseende Max-lab och MAX IV som 
beräknats till 30 mnkr. Dessa kostnader bidrar till att fördelningen för 2015 uppvisar ett negativt saldo, 
-25 mnkr och att det saknas utrymme för nya strategiska satsningar. Den uppskattade ränteintäkten för 
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året skulle enligt beräkningarna täcka detta negativa saldo. Enligt planeringsförutsättningarna skulle då 
resursfördelningen inom forskningen vara i balans vid utgången av 2015. Uppskattningen av 
ränteintäkterna från 2014 och framåt är dock mycket osäker. Från 2016 tillförs enligt forsknings- och 
innovationspropositionen ytterligare 44 mnkr per år vilket ger utrymme för nya strategiska satsningar 
och bidrar till att ränteintäkten inte behöver tas i anspråk för befintliga åtaganden.  

Förslag till ramar och särskilda satsningar 2013 framgår av bilaga 3. Planeringsförutsättningar för 
2014-2016 framgår av bilaga 4. 

5 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 

De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsgemensamma 
verksamheter och Bas-IT och kostnader för universitetsgemensam förvaltning och verksamhetssystem: 

Kostnader för universitetsgemensamma verksamheter och Bas-IT:  242 mnkr  
Kostnader för universitetsgemensam förvaltning och verksamhetssystem: 265 mnkr  
varav verksamhetssystem  48 mnkr. 
 

I tabellen nedan framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna utvecklats över tiden och hur 
förslag till beslut ser ut 2013. 

 2009 2010 2011 2012 * 2013 
modell** 

2013 
Förslag*** 

Universitetsgemensamma kostnader/ 
total kostnad året innan 

8,57 % 8,43 % 8,11 % 7,73 % 7,41 % 7,23 % 

Ram inklusive pris och lön (mnkr) 462 484 496 507 535 517 
Pris-och lön (mnkr)    4,6 2,7 2,7 
Ökning exklusive pris- och lön (mnkr)    10 22 7 
 
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 univ.gem. kostnad gällande utvärdering och studentbostäder 2010-2011. 
* Budget 2012 /total kostnad 2011 
** Beräknad ram enligt modell/total kostnad i delårsbokslutet prognos (nedjusterad med transfereringar). 
*** Beräknad ram enl. förslag/total kostnad i delårsbokslutet prognos (nedjusterad med transfereringar), före justering för lokal avgift nedan. 
 
Förslag till förändringar av universitetsgemensamma kostnader 2013 har presenterats och 
prioriteringar har diskuterats med universitetsledning, dekaner, utbildningsnämnd, forskningsnämnd, 
LUS och kanslichefer.  

5.1  Förändring i finansiering jämfört med 2013 

Lokal avgift 

I resursfördelning 2013 genomförs en justering i finansiering mellan universitetsgemensamma 
kostnader och direkt kostnad. Justeringen är kostnadsneutral och kommer att minska den direkta 
lönekostnaden inom universitetet och öka de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna med 
motsvarande belopp.  

Flera externa finansiärer har kritiserat lärosätenas olika lokala påslag för lönebikostnad. Förutom 
sociala avgifter och pensionsavsättningar gör vissa lärosäten även lokalt beslutade avsättningar för att 
täcka delpensioner, övertalighetsförsäkring mm. SUHF har rekommenderat ett enhetligt sätt att 
redovisa dessa kostnader vilket innebär att Lunds universitet minskar den lokala lönebikostnaden med 
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1,29 procentenheter och istället hanterar dessa kostnader som indirekta universitetsgemensamma 
kostnader. Den totala lokala lönebikostnaden uppgår 2012 till 2,05 procentenheter. Följande poster 
som motsvarar 0,76 procentenheter kommer även framgent att tas ut som lönebikostnad: avgifter till 
Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt Lokalt aktivt omställningsarbete. 

Följande poster som motsvarar 1,29 procentenheter kommer från och med 2013 täckas genom en ny 
debitering av fakulteterna med basen direkt lön: övertaglighetsförsäkring, delpension, föräldrapenning 
för doktorander och forskarstuderande på utbildningsbidrag samt engångspremie SPV. Kostnaden för 
2013 uppgår till 37,8 mnkr. 

Som en konsekvens av denna omläggning minskar den gemensamma förvaltningens lönekostnader 
med 1,29 procent vilket motsvarar 1,7 mnkr. Ramen för universitetsgemensamma kostnader räknas 
därför ner med detta belopp. 

5.2 Förslag till universitetsgemensam kostnad 2013 

I bilaga 5 beskrivs hur finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna sker uppdelat på 
fyra olika poster: universitetsgemensamma kostnader, lokal avgift, CFL och servicefunktioner vid 
Campus Helsingborg 

Universitetsgemensam kostnad 

De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 10,9 mnkr exkl. pris- och löneuppräkning som 
uppgår till 0,57 procent (2,7 mnkr). Därutöver ska en besparing om 2 mnkr göras som en följd av att 
den centrala subventionen av universitetsgemensamma kostnader minskar, samt en nedjustering av 
ram på 1,7 mnkr till följd av omläggning av finansiering av lokal avgift.  

Totalt innebär detta en ökad debitering av fakulteterna för universitetsgemensamma kostnader på 9,9 
mnkr där debiteringen av grundutbildningen ökar med 6,9 mnkr och debiteringen av forskningen ökar 
med 3,0 mnkr.  

Lokal avgift 

En ny debitering införs from 2013 för avsättning av lokala personalkostnader för 
övertalighetsförsäkring, delpension, föräldrapenning för doktorander och forskarstuderande på 
utbildningsbidrag samt engångskostnad till SPV motsvarande 37,8 mnkr, fördelat på 12,6 mnkr som 
debiteras grundutbildning och 25,2 mnkr som debiteras forskning. Den direkta lönekostnaden inom 
universitetet minskar med motsvarande belopp. 

CFL och kostnad för servicefunktioner vid Campus Helsingborg 

Kostnad för CFL och för servicefunktioner vid Campus Helsingborg är oförändrade. 

Internrevisionen 

Internrevisionens budget ska fastställas av styrelsen och är en del av de universitetsgemensamma 
kostnaderna. Förslaget är att internrevisionens ram fastställs till 3 504 tkr.  
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Styrelsen beslutar 
 

1. att ge fakulteterna i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget 
för universitetet vid sammanträdet i februari 

2. att  ge fakulteterna och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2013 inkludera åtgärder med 
anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna 

3. att måltalet för myndighetskapitalet är 5 procent inom utbildning och 10 procent inom 
forskning, att måltalen ska vara uppnådda vid utgången av 2017 och att rektor får i uppdrag 
att i samband med delårsbokslut följa fakulteternas utveckling mot måltalen samt att till 
universitetsstyrelsens möte i februari 2013 återkomma med förslag till formulering av ett 
uppdrag för vidare utredning av myndighetskapitalets hantering 

4. att fastställa resursfördelningen för 2013 inom utbildning enligt bilaga 1 

5. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2014-2016 inom utbildning enligt bilaga 2 

6. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de höjda HSTJ-prislapparna 2012 och 
2013 

7. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel som erhållits 
baserat på Högskoleverkets utvärderingar 

8. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2013 besluta om fördelningen av 32 964 tkr inom 
utbildning enligt avsnitt 3.5 

9. att fastställa resursfördelningen för 2013 inom forskning enligt bilaga 3 

10. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2014-2016 inom forskning enligt bilaga 4 

11. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2013 besluta om fördelningen av 139 025 tkr inom 
forskning enligt avsnitt 4.7 

12. att universitetet bidrar till finansieringen av Max IV med 135 mnkr samt 10 mnkr i 
indexuppräkning till 2015-års priser, vilket ger 145 mnkr, samt upp till 30 mnkr i ytterligare 
fördyringar 

13. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 55 mnkr 2013, och till kompletterande 
forskning med ytterligare 2 mnkr, vilket i huvudsak finansieras av det räntenetto om 38 mnkr 
som är allokerade till forskning, medan resterande belopp läggs utanför ordinarie budget och 
leder till en underbalansering 

14. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2013 till Universitetets särskilda 
verksamheter (USV), Kultur och museiverksamheter (KOM) och Max-lab enligt bilagorna 1 
och 3 

15.  att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna 2013 till 555 mnkr, varav 
internrevisionen tilldelas 3 504 tkr  

16. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma 
servicefunktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2013 enligt bilaga 5 
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17. att ge rektor i uppdrag att besluta om ändring av lönebikostnaderna om väsentliga förändringar 
sker 

18. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna 
exklusive internrevisionen 

19. att i övrigt fastställa de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning 
och stödverksamheter som redovisas ovan. 

 



Bilaga 1. Ramar 2013 utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet (tkr) 
Orange = kapitalfinansierat 

 

  

LTH N J S EHL M K HT USV KOM UB NÄLU Sen besl Summa
Tilldelning 2012 för uppdrag (ej kapital) 481 189 125 479 64 301 302 624 162 886 316 231 132 118 143 511 15 395 1 743 734
Förändrade uppdrag 7 098 -1 539 5 306 1 060 11 925
Pris och lön på uppdrag 0,57 % 2 783 715 367 1 716 928 1 833 753 818 88 6 10 007
Sänkning takbelopp i förh till betalande -12 641 -4 325 -2 513 -5 914 -5 563 -5 082 -1 405 -1 340 -2 218 -41 001
Sänkning nollpoängare -8 443 -6 775 -573 -6 885 -6 219 -1 365 -1 178 -6 407 -156 -38 001
HSTJ 2 327 8 641 22 277 17 912 224 13 17 712 895 70 001
Tillfälliga platser BP13 4 586 1 216 708 2 961 1 647 3 000 1 235 1 502 146 17 000
Kvalitetsmedel HSV 2013 4 712 1 593 3 739 3 348 13 391
Minskning uppb läkarutb + balans -1 569 -409 -210 -986 -531 -1 031 -431 -468 -5 634
Delsumma uppdrag: 475 331 120 613 70 721 315 846 174 799 319 116 131 105 155 328 14 150 1 066 3 348 1 781 422
Ämneslärarutbildning 11 458 11 458
Förändring CH jmf uppdrag 2010 11 423 3 242 -1 500 2 202 15 367
Övrig kapitalfinansiering 8 417 1 200 1 898 1 300 500 13 315
Pris och lön på kapital 0,57 % 65 48 25 -9 23 65 219
Delsumma: 11 488 8 465 4 467 -1 509 4 123 1 300 500 11 523 40 358
Studieavgiftsfinansierade platser (förskott) 6 300 2 700 1 250 3 750 5 000 3 250 400 1 000 1 500 25 150
Totalt kapitalfinansierat: 17 788 11 165 5 717 2 241 5 000 3 250 400 5 123 2 800 500 11 523 65 508

Summa uppdrag och kapital: 493 119 131 778 76 438 318 088 179 799 322 366 131 505 160 451 16 950 500 12 589 3 348 1 846 931

Omfördelning senare beslut -12 600 -3 368 -1 953 -8 128 -4 595 -8 237 -3 360 -4 100 -433 -13 -325 -47 112
Ssk tilldelning enl RB 1 306 19 288 2 842 23 436
Totalt 480 518 129 717 74 485 309 960 175 204 314 129 128 145 156 351 35 804 3 329 12 265 3 348 1 823 255
Kompensation universitetsgem kostnader 3 227 780 444 2 036 1 122 1 985 851 1 092 312 122 29 12 000
UB, del av USV och KOM 2 699 15 845 5 675 24 219
Extra tilldelning SAS-kurser 441 87 1 281 1 809
Jiddisch 800 800
Stimulansmedel 2 220 890 776 1 291 1 908 309 155 1 265 186 2 000 11 000
Resor och merkostnader Helsingborg 2 025 30 228 1 800 237 4 320
För senare fördelning 24 964 24 964
Kvalitetssäkring 6 000 6 000
Totalsumma 487 991 131 417 75 932 315 527 178 320 316 423 129 151 161 026 39 002 19 296 5 675 12 294 36 312 1 908 367
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Bilaga 2. Planeringsförutsättningar ramar 2014-2015 utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat 
per fakultet 
Planeringsförutsättningar 2014 (tkr) 

Orange = kapitalfinansierat 

   

LTH N J S EHL M K HT USV KOM UB NÄLU Sen besl Summa
Tilldelning 2013 för uppdrag (ej kapital) 470 745 119 397 70 013 312 885 173 152 316 116 129 870 153 826 14 004 1 066 1 761 075
Förändrade uppdrag 9 595 3 074 2 132 14 801
Minskn utb läkarutb, e-förvaltn, korrig balans -732 -186 -109 -487 -269 -492 -202 -239 -22 -2 -2 740
Tillfälliga platser BP13 3 322 862 502 2 100 1 168 3 000 876 1 068 103 13 000
Kvalitetsmedel HSV 2014 0 0
Delsumma innan PLO: 482 929 120 073 70 406 314 498 174 050 321 698 130 544 154 655 14 086 3 196 0 1 786 136
Ämneslärarutbildningen 14 404 14 404
Förändring CH jmf uppdrag 2010 12 337 3 242 -1 500 2 697 16 776
Övrig kapitalfinansiering 8 417 1 200 1 898 1 300 500 13 315
Studieavgiftsfinansierade platser (förskott) 6 300 2 700 1 250 3 750 5 000 3 250 400 1 000 1 500 25 150
Delsumma kapitalfinansierat innan PLO: 18 637 11 117 5 692 2 250 5 000 3 250 400 5 595 2 800 500 14 404 69 644
Summa uppdrag och kapital: 501 566 131 190 76 098 316 748 179 050 324 948 130 944 160 250 16 886 500 17 600 0 1 855 780
Omfördelning senare beslut -12 227 -3 198 -1 855 -7 721 -4 365 -7 921 -3 192 -3 906 -412 -12 -429 -45 238
Ssk tilldelning enl RB 1 306 19 288 2 842 23 436
Delsumma 489 340 129 298 74 243 309 027 174 686 317 027 127 752 156 343 35 762 3 330 17 171 1 833 978
Fin UB och del av USV 699 15 845 5 675 22 219
Extra tilldelning SAS-kurser 441 87 1 281 1 809
Jiddisch 800 800
För senare fördelning 40 410 40 410
Kvalitetssäkring 6 000 6 000
Totalsumma 489 340 129 298 74 243 309 468 174 773 317 027 127 752 158 424 36 461 19 175 5 675 17 171 46 410 1 905 216
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Bilaga 2. Planeringsförutsättningar ramar 2014-2015 utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat 
per fakultet 
Planeringsförutsättningar 2015 (tkr) 

Orange = kapitalfinansierat 

 
  

LTH N J S EHL M K HT USV KOM UB NÄLU
Sen 
besl Summa

Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) 479 608 119 211 69 904 312 398 172 883 318 698 129 668 153 587 13 982 3 196 1 773 136
Förändrade uppdrag 9 427 -589 8 838
Tillfälliga platser BP13 (sista året) 1 112 268 165 690 384 708 288 352 34 4 000
Kvalitetsmedel HSV 2015 0
Delsumma: 490 146 119 480 70 069 313 088 173 266 318 817 129 956 153 939 14 016 3 196 1 785 974
Ämneslärarutbildning 16 604 16 604
Förändring CH jmf uppdrag 2010 12 337 3 242 -1 500 3 371 17 450
Övrig kapitalfinansiering 1 662 1 200 1 898 1 300 500 6 560
Studieavgiftsfinansierade platser (förskott) 6 300 2 700 1 250 3 750 5 000 3 250 400 1 000 1 500 25 150
Delsumma kapitalfinansierat innan PLO: 18 637 4 362 5 692 2 250 5 000 3 250 400 6 269 2 800 500 16 604 65 763
Summa uppdrag och kapital: 508 783 123 842 75 761 315 338 178 266 322 067 130 356 160 208 16 816 500 19 800 1 851 737
Omfördelning senare beslut -12 237 -2 979 -1 822 -7 585 -4 288 -7 746 -3 135 -3 853 -404 -12 -476 -44 538
Ssk tilldelning enl RB 1 306 19 288 2 842 23 436
Delsumma 496 546 122 169 73 938 307 753 173 979 314 321 127 221 156 354 35 700 3 330 19 324 1 830 635
UB och KOM 15 845 5 675 21 519
Extra tilldelning SAS-kurser 441 87 1 281 1 809
Jiddisch 800 800
För senare fördelning 40 410 40 410
Kvalitetssäkring 6 000 6 000
Totalsumma 496 546 122 169 73 938 308 194 174 066 314 321 127 221 158 435 35 700 19 175 5 675 19 324 46 410 1 901 173
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Bilaga 2. Planeringsförutsättningar ramar 2014-2015 utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat 
per fakultet 
Planeringsförutsättningar 2016 (tkr) 

Orange = kapitalfinansierat 

  

LTH N J S EHL M K HT USV KOM UB NÄLU
Sen 
besl Summa

Tilldelning 2015 för uppdrag (ej kapital) 489 035 119 211 69 904 312 398 172 883 318 109 129 668 153 587 13 982 3 196 0 1 781 974
Förändrade uppdrag 8 756 1 323 10 079
Delsumma: 497 791 119 211 69 904 312 398 172 883 319 432 129 668 153 587 13 982 3 196 1 792 053
Lärarutbildningen 21 254 21 254
Förändring CH jmf uppdrag 2010 12 337 3 242 -1 500 4 045 18 124
Övrig kapitalfinansiering 1 662 1 200 1 898 1 300 500 6 560
Studieavgiftsfinansierade platser (förskott) 6 300 2 700 1 250 3 750 5 000 3 250 400 1 000 1 500 25 150
Delsumma kapitalfinansierat innan PLO: 18 637 4 362 5 692 2 250 5 000 3 250 400 6 943 2 800 500 21 254 0 71 087
Summa uppdrag och kapital: 516 428 123 573 75 596 314 648 177 883 322 682 130 068 160 529 16 782 500 24 450 1 863 140
Omfördelning senare beslut -13 847 -3 313 -2 027 -8 436 -4 769 -8 652 -3 487 -4 304 -450 -13 -656 -49 955
Ssk tilldelning enl RB 1 306 19 288 2 842 23 436
Delsumma 502 581 121 566 73 569 306 212 173 113 314 030 126 581 156 225 35 620 3 329 23 794 0 1 836 621
Fin UB och del av USV 15 845 5 675 21 519
Extra tilldelning SAS-kurser 441 87 1 281 1 809
Jiddisch 800 800
För senare fördelning 39 827 39 827
Kvalitetssäkring 6 000 6 000
Totalsumma 502 581 121 566 73 569 306 653 173 200 314 030 126 581 158 306 35 620 19 173 5 675 23 794 45 827 1 906 576
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Bilaga 3. Ramar 2013 forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet (tkr) 
Exklusive kostnader för ESS (55 + 2 mnkr/år) 

 

  

LTH N J S EHL M K HT USV KOM MAX UB

Rektors 
strat fo 
medel

För 
senare 
fördeln Summa

Ram 2012 exkl Strat fo 336 058 402 962 35 719 108 476 66 347 294 819 18 986 212 662 37 176 17 875 32 000 16 927 40 000 1 620 008
Omfördelning (GU-komp) -1 500 -5 000 6 000 3 000 -1 500 2 000 -2 000 -5 000 -4 000
Strategiska forskningsmedel 25 650 22 743 83 334 11 400 7533 150 660
Strat fo för vidareförmedling 32 840 32 840
Pris och löneomräkning 0,57 % 2 053 2 398 204 653 395 2 147 120 1 201 277 102 182 96 230 10 058
Ökat anslag enl BP13 3 000 0 3 000
Nya interna ökningar 2013 600 2 000 1 000 1000 500 5 100
Max IV el 2 000 2 000
Omfördelning SASNET -401 -469 -40 -128 -77 -420 -29 -236 1 800 0
Summa 361 860 422 634 36 482 115 001 69 665 378 380 26 077 212 627 51 652 18 477 32 182 17 024 35 000 42 603 1 819 665

För senare fördelning 96 422 96 422
Totalt 361 860 422 634 36 482 115 001 69 665 378 380 26 077 212 627 51 652 18 477 32 182 17 024 35 000 139 025 1 916 087
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Bilaga 4. Planeringsförutsättningar ramar 2014-2016 forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 
Planeringsförutsättningar 2014  

 

 

 

 

 

 

 
  

LTH N J S EHL M K HT USV KOM MAX UB

Rektors 
strat fo 
medel

För 
senare 
fördeln Summa

Ram 2013 exkl strat fo 336 210 399 891 36 482 115 001 69 665 295 046 26 077 212 627 40 252 18 477 32 182 17 024 35 000 1 633 935
Omfördelning (GU) 2 000 2 000
Ökat anslag enl BP13 3 000 3 000
Nya strat satsning (FoI-prop 13) 17 000 17 000
Gemensam finansering lokaler 0
Max IV el 6 000 6 000
Strategiska forskningsmedel 25 650 22 743 83 334 18 933 150 660
Strat fo för vidareförmedling 32 840 32 840
Summa 361 860 422 634 36 482 117 001 69 665 378 380 29 077 212 627 40 252 18 477 32 182 17 024 35 000 74 773 1 845 435

ESS 55 000 55 000
Kompletterande forskn ESS o MAX 4 000 4 000
För senare fördelning 88 179 88 179
Totalt 361 860 422 634 36 482 117 001 69 665 378 380 29 077 212 627 40 252 18 477 32 182 17 024 35 000 221 952 1 992 614
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Bilaga 4. Planeringsförutsättningar ramar 2014-2016 forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 
Planeringsförutsättningar 2015 

  

  

LTH N J S EHL M K HT USV KOM MAX UB

Rektors 
strat fo 
medel

För 
senare 
fördeln Summa

Ram 2014 exkl strat fo 336 210 399 891 36 482 117 001 69 665 295 046 29 077 212 627 40 252 18 477 75 000 17 024 35 000 1 681 753
Max-lab/Max IV 30 000 30 000
Ev ändringar 2015 2 000 -500 1 500
Nya strat satsning (FoI-prop 13) 0 0
Gemensam finansering lokaler 0
Strategiska fo-medel enl 2013 25 650 22 743 83 334 11 400 7 533 150 660
Strat fo för vidareförmedl enl 2013 32 840 32 840
Summa 361 860 422 634 36 482 117 001 69 665 378 380 31 077 212 627 51 652 17 977 75 000 17 024 35 000 70 373 1 896 753

ESS 55 000 55 000
Kompletterande forskn ESS o MAX 4 000 4 000
För senare fördelning 62 179 62 179
Totalt 361 860 422 634 36 482 117 001 69 665 378 380 31 077 212 627 51 652 17 977 75 000 17 024 35 000 191 552 2 017 932
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Bilaga 4. Planeringsförutsättningar ramar 2014-2016 forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 
Planeringsförutsättningar 2016 

 
 
 

LTH N J S EHL M K HT USV KOM MAX UB

Rektors 
strat fo 
medel

För 
senare 
fördeln Summa

Ram 2015 exkl strat fo 336 210 399 891 36 482 117 001 69 665 295 046 31 077 212 627 40 252 17 977 75 000 17 024 35 000 1 683 253
SASNET -1 800 -1 800
Nya strat satsning (FoI-prop 13) 61 000 61 000
Gemensam finansering lokaler 0
Strategiska fo-medel enl 2013 25 650 22 743 83 334 11 400 7533 150 660
Strat fo för vidareförmedl enl 2013 32 840 32 840
Summa 361 860 422 634 36 482 117 001 69 665 378 380 31 077 212 627 49 852 17 977 75 000 17 024 35 000 101 373 1 925 953

ESS 55 000 55 000
Kompletterande forskn ESS o MAX 4 000 4 000
För senare fördelning 51 012 51 012
Totalt 361 860 422 634 36 482 117 001 69 665 378 380 31 077 212 627 49 852 17 977 75 000 17 024 35 000 211 385 2 035 965



Bilaga 5. Universitetsgemensamma kostnader 2013 
 
Universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma 
servicefunktioner vid Campus Helsingborg (tkr) 
 
  Universitetsgem kostnader 2013 Universitetsgem kostnader 2012   

    
Fakultet Utb 

Uppdr 
utb Forskn Totalt Utb 

Uppdr 
utb Forskn Totalt Förändr 

    LTH 60 134 557 62 125 122 815 54 951 1 313 64 793 121 057 1 759 
    N 14 536 210 44 499 59 246 15 055 188 43 094 58 338 908 
    J 8 274 529 3 561 12 364 7 279 842 3 747 11 869 496 
    S 37 950 934 14 474 53 358 35 381 701 12 913 48 996 4 363 
    EHL 20 909 768 9 428 31 105 21 384 1 439 9 799 32 622 -1 517 
    M 36 988 2 283 81 595 120 866 37 412 1 750 77 756 116 918 3 948 
    K 15 855 1 1 998 17 854 15 639 61 2 102 17 801 53 
    HT 20 350 1 21 007 41 359 19 332 0 21 674 41 006 353 
    MAX* 0 0 7 506 7 506   

  
  7 506 

    KOM* 2 281 0 1 102 3 383   
  

  3 383 
    USV* 5 814 1 615 8 890 16 319 9 569 1 355 17 319 28 242 -11 923 
    NÄLU-LU 537 0 0 537   

  
  537 

    Totalt 223 629 6 898 256 185 486 712 216 003 7 649 253 196 476 848 9 865 
    * För 2012 ingår MAX och KOM i USV. 

Ramarna har justerats ned då Gem förvaltningens lönekostnader minskar pga lägre lönebikostnad 
 

Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus 
Helsingborg (tkr) 
 
Fakultet Utbildning Uppdragsutb Forskning Totalt Jmf 2012 Förändr 

   LTH 2 059 0 380 2 439 2 339 100 
   N 498 0 272 770 797 -27 
   J 283 0 22 305 280 25 
   S 1 299 0 89 1 388 1 329 59 
   EHL 716 0 58 774 815 -41 
   M 1 266 0 499 1 766 1 800 -34 
   K 543 0 12 555 565 -10 
   HT 697 0 129 825 816 9 
   MAX* 0 0 46 46   46 
   KOM* 78 0 7 85   85 
   USV* 199 0 54 253 445 -192 
   NÄLU-LU 18 0 0 18   18 
   Summa 

(tkr) 7 657 0 1 568 9 225 9 186 39 
   * För 2012 ingår MAX och KOM i USV. 

Ramarna har justerats ned då Campus Helsingborgs lönekostnader minskar pga lägre lönebikostnad 
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Bilaga 5. Universitetsgemensamma kostnader 2013 
Fördelning av kostnader för CFL LU (tkr) 
 

Fakultet 
År 

2013 
Jmf 

2012 Förändr 
 LTH 4 606 4 762 -157 
 N 2 569 2 523 46 
 J 389 407 -18 
 S 1 721 1 698 22 
 EHL 1 012 1 096 -84 
 M 3 138 2 944 195 
 K 462 475 -13 
 HT 1 761 1 770 -9 
 MAX* 334   334 
 KOM* 127   127 
 USV* 481 924 -443 
 Summa 16 600 16 600 0 
 * För 2012 ingår MAX och KOM i USV. 

 

Fördelning av debitering för lokal avgift (tkr) 
 
Fakultet Utbildning  Uppdragsutb.  Forskning  TOTALT 

 LTH 3 235 36 6 423 9 693 
 N 784 11 4 517 5 312 
 J 462 21 365 849 
 S 2 103 47 1 570 3 720 
 EHL 1 253 32 989 2 273 
 M 1 959 94 7 160 9 213 
 K 883 0 206 1 089 
 HT 1 235 0 2 232 3 468 
 MAX IV 0 0 730 730 
 KOM 127 0 98 225 
 USV 287 39 876 1 202 
 NÄLU-LU 0 0 0 0 
 Totalt 12 328 280 25 167 37 775 
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