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Sammanfattning 
Lunds universitet är ett fullskaligt universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och 
människors villkor. Med sin mångfald och sina starka miljöer för utbildning, forskning och samverkan 
kan universitetet erbjuda en plats att utvecklas på för sina studenter och sin personal samt erbjuda 
världsledande forskning till det omgivande samhället.  

I denna resursfördelning fördelas de statliga medel som årligen anslås till universitetet genom 
budgetpropositionen och regleringsbrevet. Dessa medel uppgår 2015 till sammanlagt 3,952 miljarder 
kronor. Därutöver erhåller universitetet externa medel, s.k. bidrag, genom olika bidragsgivare. Dessa 
bidrag går direkt till berörda forskare och behandlas därmed inte i denna resursfördelning. Behovet av 
samfinansiering har därmed ökat. Sammantaget, om statliga anslag, avgifter och externa bidrag 
sammanräknas, omsätter universitetet närmare 8 miljarder kronor.  

Verksamhetsvolymen vid Lunds universitet fortsätter att växa, men det är fortfarande i stort sett endast 
forskningen som står för ökningen. Universitetet har varit framgångsrikt i att få såväl forskningsanslag 
från statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Den positiva ekonomiska utvecklingen för 
forskningen har haft som konsekvens att ett myndighetskapital har byggts upp vid några fakulteter, 
men detta minskade något under 2014 och förutsätts minska för universitetet även framöver. 

Söktrycket till universitetets utbildningar har varit mycket högt de senaste åren och har fortsatt öka. 
Trots det kommer den sammantagna utbildningsvolymen att behöva minskas. Det beror framför allt på 
att fler studenter har utbildats än som kan avräknas mot takbeloppet. Universitetet har under de senaste 
åren önskat fler platser av regeringen.  

I regeringens budgetproposition för 2015 aviserades att 5 000 nya platser skulle fördelas till landets 
lärosäten. Därutöver föreslogs en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt till lärarutbildningar med 125 mnkr. Regeringens budgetproposition föll dock 
i riksdagen till förmån för Alliansens motion. Det innebär att den tidigare aviserade satsningen på 
10 000 platser fram till och med 2018, som presenterades i samband med 2014 års vårproposition, blev 
vägledande istället för regeringens föreslagna satsning. Detta har medfört att universitetets 
resursfördelning 2015 har behövt kompletteras, innebärande att medel som universitetet fått genom 
den kvalitetsbaserade resursfördelningen till vissa delar använts för att finansiera planerade satsningar.  

Lunds universitet får från regeringen ett anslag, det s.k. takbeloppet, till utbildning på grund- och 
avancerad nivå på 1 848 mnkr för 2015. Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 2,8 procent 
av för att finansiera gemensamma åtaganden. Det sammalagda anslaget till universitetet för forskning 
och forskarutbildning blir för 2015 2 043 mnkr.  

I förhållande till 2014 års resursfördelning gäller följande för 2015: 

Uppbyggnad av utbildning vid Campus Helsingborg, inklusive ämneslärarutbildningen, har tidigare 
finansierats till vissa delar av myndighetskapital. Den inplanerade infasningen genomförs inte under 
2015. 

Lokalfonden byggs upp med ytterligare 10 mnkr och även under 2015 tas medlen från räntenettot. 
Rektors strategiska forskningsmedel får underbalanseras med upp till 30 mnkr 2015.  

För att ytterligare stimulera jämställdhetsarbetet avseende nya kvinnliga professorer avsätts 4 mnkr. 
Pufendorfinstitutet får ytterligare 2 mnkr 2015. Inför Universitetskanslersämbetets granskningar av 
utbildningar på forskarnivå avsätts 4 mnkr.  

De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår 2015 till 599 mnkr inklusive lokal avgift. 
 
Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) för 2015 är 0,7922 procent. 
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1 Inledning 
I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de statliga resurserna fördelas internt och hur de 
övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. 
Resursfördelningen fastställs årligen av universitetsstyrelsen. Därutöver anges även planerings-
förutsättningar för de kommande tre åren.  

Lunds universitet har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren och varit framgångsrikt i att 
få såväl forskningsanslag från statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Inom forskningen 
har således intäkterna ökat, men så har även kostnaderna. De ökade kostnaderna beror framför allt på 
att fler personer anställts, men även på ökade kostnader för lokaler och infrastruktur.  

Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Det sker fortfarande en relativt stor 
överproduktion i förhållande till takbeloppet. Kostnaderna inom utbildning kommer fortsättningsvis 
att överstiga intäkterna, vilket är helt enligt plan. Genom att sträva efter en minskad överproduktion 
minskar den sammantagna utbildningsvolymen. Universitetet har under de senaste åren önskat fler 
platser av regeringen för att kunna motverka denna neddragning samt kunna göra nya strategiska 
satsningar inom utbildningen.  

 

2 Ekonomiska förutsättningar och mål 
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 totalbudgetar på de beslut och förutsättningar som anges i resursfördelningen och ta fram 
underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognoser. Totalbudgeten fastställs i normalfall av 
styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget till regeringen, som bygger på 
fakulteternas flerårsprognoser.  

Flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en långsiktig planering i 
verksamheten och uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger goda förutsättningar för 
ledningarna vid institutioner, fakulteter, för universitetsledningen och inte minst för 
universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten. 

Vart fjärde år, efter riksdagsvalet, kommer budgetpropositionen senare. I år kom budgetpropositionen 
den 23 oktober och därav blir också universitetets resursfördelningsprocess senarelagd. I årets 
budgetproposition var fördelningen för vissa nya satsningar inom utbildning och fördelningen av 
resurser mellan lärosäten inte med utan skulle presenteras i regleringsbreven. Det var därmed känt att 
resursfördelningen som beslutades av styrelsen på novembermötet 2014 för utbildning behövde 
kompletteras med ett senare beslut. Fakulteternas arbete med flerårsprognoser senarelades som en 
konsekvens av detta.  

Då regeringens budgetproposition inte fick majoritet i riksdagen innebar det att Alliansens motion 
istället kom att gälla. Regleringsbrevet kom därmed att bygga på Alliansens budgetramar istället för 
regeringens budgetförslag. För Lunds universitet innebar det att höjningen av takbeloppet inte blev så 
hög som resursfördelningsbeslutet utgått från. Även detta innebär att resursfördelningen för 2015 har 
behövts kompletteras och revideras.  

Att vara ett fullskaligt universitet har sina särskilda utmaningar. Tillsammans bidrar de olika delarna 
till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. Universitetets unika styrka ligger i dess 
mångfald och dess bredd. Det innebär att de olika delarna måste respekteras och ges utrymme att 
utvecklas. Prioriteringar och strategiska satsningar måste alltid ta hänsyn till de olika delarna och leda 
till en sammantagen funktionell balans. Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet kräver samtidigt 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. För att bygga nya strategiska 
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forskningsmiljöer och hantera långsiktiga satsningar krävs fria medel på såväl fakultetsnivå som på 
universitetsgemensam nivå. 

Universitetets strategiska plan för 2012 - 2016 fullföljer den föregående strategiska planen när det 
gäller inriktningen på gränsöverskridande samverkan, kvalitetsutveckling, internationalisering och 
ledarskap. Planen pekar också ut fyra utvecklingsområden. Dessa är: attraktiva lärandemiljöer, starka 
miljöer för forskning och innovation, infrastruktur samt synlighet och tydlighet. Universitetets 
grundläggande värderingar ligger fortsatt fast. Universitetets strategiska plan är ett underlag för 
resursfördelningen. 
 
Universitetets fakulteter, inklusive universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- 
och museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB), 
ämneslärarutbildningen (NÄLU) och förvaltningen ska i respektive totalbudget för 2015 inkludera 
förslag som innebär att universitetet uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i 
form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. De ska också i totalbudgeten ta 
med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys.  

Sedan den 1 januari 2013 har universitetet två nya nämnder – utbildningsnämnden och 
forskningsnämnden. Utbildningsnämnden (UN), som har ett övergripande ansvar för strategiska 
utbildningsfrågor, fördelar vissa medel som i resursfördelningen anslås för senare beslut. 
Forskningsnämnden (FN), som har ett övergripande ansvar för forskningsfrågor, kan fungera som ett 
beredande organ för en del av de medel som går genom rektors strategiska forskningsmedel samt 
forskningsinfrastrukturmedel. 

2.1 Övergripande förutsättningar för fördelningen  

Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem. De statliga medlen som fördelas 
genom den årliga budgetpropositionen och åtföljande regleringsbrev fördelas vidare till de olika 
fakulteterna, samt till NÄLU, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB. I 
resursfördelningsbeslutet fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som 
debiteras verksamheten. Det årliga statliga anslaget avser till knappt hälften utbildning och till drygt 

hälften forskning.  

Enligt föreliggande förslag 
till resursfördelning för 2015 
fördelas 45 procent av 
tillgängliga medel direkt till 
fakulteterna för utbildning 
och 43 procent direkt till 
fakulteterna för forskning. 
Resterande 12 procent går 
till USV, LUKOM, UB, 
ESS, MAX IV, NÄLU och 
SFO-medel för vidare-
fördelning samt avsättning 
för riktade ändamål och 
senare beslut. 
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De medel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figuren nedan. 

 

 

I budgetproposition för 2015 aviserade regeringen en satsning på 5 000 nya platser. Särskilda 
satsningar skulle göras på förskolelärarutbildning, grundlärarutbildning, kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU), speciallärarutbildning och specialpedagogikutbildning, sjuksköterskeutbildning, 
barnmorskeutbildning samt specialistsjuksköterskeutbildning. Av platserna skulle 3 250 inte vara 
öronmärkta till särskilda utbildningar. Regeringen föreslog att denna satsning skulle öka stegvis till 
2018. Därutöver skulle en förstärkning av resurserna till utbildningar inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt till lärar- och förskollärarutbildningar genomföras med 125 mnkr. Denna 
satsning skulle höjas med ytterligare 125 mnkr 2016. 

Regeringens budgetproposition föll i riksdagen och istället vann Alliansens motion. Alliansens motion 
byggde, för lärosätenas del, i huvudsak på den aviserade satsningen på nya platser som presenterades i 
samband med Vårpropositionen. I resursfördelningen som beslutades av universitetets styrelse i 
november 2014 byggde förslagen på en ökning av takbeloppet med minst 27 mnkr. Istället fick 
universitetet drygt 5 mnkr i höjt takbelopp. Satsningen på humaniora och samhällsvetenskap uteblev. 

Anslag som pris- och löneomräknats föreslås minska för att bidra med finansiering till prioriterade 
satsningar. Denna minskning drabbar alla myndigheter. Minskningen fördelas i proportion till 
anslagens storlek och medför inte några ingrepp i pris- och löneomräkningsmodellen. Lunds 
universitet får en minskning av sitt anslag 2015 med 3 439 tkr (1 632 tkr från utbildningen och 1 807 
tkr från forskningen). För 2016 aviseras ytterligare en minskning med 9 859 tkr (4 692 tkr från 
utbildningen och 5 167 tkr från forskningen). 

Den statliga pris- och löneomräkningen 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 2015 är 0,7922 procent. Denna låga plo kommer att leda till en 
fortsatt urgröpning av anslaget då den inte motsvarar den faktiska kostnaden för pris- och 
löneökningar.  

I resursfördelningen för 2015 disponeras det räntenetto som uppkommit mellan 2013-07-01 och 2014-
06-30 vilket uppgår till ca 28 mnkr. Räntenettot har blivit påtagligt lägre de senaste åren då 
reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, har sjunkit. 10 mnkr av dessa medel kommer att gå till 
lokalfonden. Universitetets långsiktiga riktmärke är att 60 procent av räntan ska gå till forskningen, 30 
procent till utbildningen och 10 procent till innovation/samverkan. Medlens användning beslutas i 
resursfördelningen och genom rektorsbeslut.  
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Lönekostnadspåslaget för 2015 ska utgöra 50,04 (födda 1989 eller senare: 34,11 %, födda 1938 – 
1949: 22,48 %) procent av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för 
kostnadsplaneringen 2015. 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.  

Ett viktigt och styrande dokument i budgetprocessen är universitetets budgetunderlag som årligen 
lämnas till regeringen. Budgetunderlaget bygger på fakulteternas flerårsprognoser och inlämnade 
planer för användning av myndighetskapitalet och styrelsens bedömning av verksamheten. Det 
tidigare kravet på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera 
totalbudgeten för att i ökad utsträckning förbruka det myndighetskapital som har uppstått. I 
budgetunderlaget 2015-2017 beräknas att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 46 mnkr 2015, 
11 mnkr 2016 och 10 mnkr 2017. 

I detta kompletterande förslag till resursfördelning har budgeten inom utbildningsområdet, exklusive 
räntenettot, underbalanserats med 12,3 mnkr, varav 6,3 mnkr avser övrig kapitalfinansierad utbildning 
enligt avsnitt 4.3 och 6 mnkr avser Trafikflyghögskolans omställning enligt avsnitt 4.1. 
Forskningsbudgeten underbalanseras 2015 med 30 mnkr genom en extra avsättning till rektors 
strategiska forskningsmedel. 

Lunds universitet ska bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor till uppbyggandet av den 
internationella forskningsanläggningen ESS. Universitetet har tidigare planerat att under en 
tioårsperiod betala motsvarande 55 mnkr per år för att uppfylla sitt åtagande.  I december 2014 fick 
universitetet besked om att odisponerade anslagsmedel, 82 mnkr, under anslagsposten Internationell 
forskningsanläggning får disponeras för utbetalning till ESS AB. Beloppet får avräknas mot 
universitetets åtagande. Samtidigt blev det klarlagt att åtagandet på 550 mnkr plo-uppräknas varje år 
från och med 2009 och resterande åtagande beräknas, efter avräkning och inklusive plo, till 508 mnkr 
per 2014-12-31. Enligt regleringsbrev för 2015 ska universitetet betala 200 mnkr till ESS AB senast 
28 februari 2015. 

2.2 Myndighetskapital och oförbrukade bidrag 

Myndighetskapitalet vid Lunds universitet har under senare år ökat vid flera fakulteter på grund av att 
de inte har haft möjlighet att höja verksamhetsnivån i samma takt som inflödet av nya resurser. 
Samtidigt visar prognoserna att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år 
ha ett mycket begränsat kapital. Universitetet hade vid ingången av 2014 ett myndighetskapital på 
sammanlagt lite drygt 1,6 miljarder kronor.  

Universitetsstyrelsen beslutade i februari 2013 att ge rektor i uppdrag att genomföra en utredning om 
myndighetskapitalet. Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 beslutade universitetsstyrelsen att det 
samlade måltalet för myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet ska gälla 
för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Måltalen ska definieras av 
rektor efter samråd med fakulteterna. Dock äger alla fakulteter rätt, om de så önskar, att uppnå det 
måltal som är beslutat för universitetet som helhet. 

De oförbrukade bidragen, dvs. forskningsbidrag från externa finansiärer som ännu inte förbrukats för 
avsett ändamål, har stadigt ökat de senaste åren. Vid utgången av 2014 uppgick de oförbrukade 
bidragen till sammanlagt knappt 3,4 miljarder kronor. Ökningen, i förhållande till föregående år, 
hänför sig i huvudsak till nya bidrag från Vetenskapsrådet till MAX IV, medan fakulteterna överlag 
har minskat sina oförbrukade bidrag.  
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3 Strategiska mål och övergripande verksamhet 
Statliga medel tilldelas årligen till utbildning på grund- och avancerad nivå och till forskning och 
forskarutbildning. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samarbete mellan forskning och 
utbildning, men medel får inte flyttas mellan de olika verksamhetsgrenarna. Universitetets uppgift 
enligt högskolelagen är även att samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet kommer till nytta. Ingen 
särskild anslagspost finns för samverkansuppdraget. Olika typer av samverkan får finansieras med 
anslagen till utbildning och forskning. En betydande del av universitetets verksamhet finansieras med 
både utbildnings- och forskningsmedel. Det gäller inte minst för lokaler, tekniska system och den 
gemensamma förvaltningen.  

Lunds universitet står fast förankrat i grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter samt 
demokratiska och akademiska värden. Den övergripande visionen är att vara ett universitet i 
världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Ett levande 
studentliv och ett aktiv studentinflytande är hörnstenar för universitetet. Universitetet strävar efter en 
jämn könsfördelning vilket inte minst innebär en strävan efter fler kvinnliga professorer. Funktionella 
och väl anpassade lokaler är också en central utgångspunkt för all verksamhet.   

3.1 Strategier 

Universitetets värderingar talar om vikten av högt i tak, fritt och kritiskt tänkande, humor, nyfikenhet 
och engagemang. Universitet ska alltid vara en välkomnande mötesplats och en smältdegel för ny 
kunskap och nya idéer. All verksamhet ska hålla hög kvalitet och samhällsrelevans, men även vara en 
kritisk och pådrivande kraft i samhället. Den strategiska planen för åren 2012-2016 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, medarbetarskap. 

De strategiska målen styr till många delar hur den gemensamma förvaltningen lägger upp och 
genomför sitt arbete. På samma sätt är dessa strategiska mål en del av fakulteternas fortlöpande 
verksamhet. De satsningar som presenteras nedan är endast aktuella förändringar och på inget sätt en 
täckande beskrivning av de ekonomiska satsningar som görs vid universitetet kopplat till den 
strategiska planen.  

Gränsöverskridande samverkan och medel för kompletterande forskning 

Gränsöverskridande samverkan innebär både samarbete inom universitetet för att på bästa sätt utnyttja 
vår bredd och storskalighet och samverkan med det omgivande samhället. De stora strategiska 
satsningarna som nu genomförs med ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village är 
samverkansprojekt både över fakultetsgränser och med omgivande samhälle. Samtidigt är det framför 
allt vissa fakulteter som är aktiva i dessa satsningar. För att stimulera de övriga fakulteterna att närma 
sig och ta del av dessa storskaliga anläggningars verksamhet, men även för att stödja egeninitierad 
forskning, anslås sammanlagt 6 mnkr till fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV. Medlen fördelas på 
dessa fakulteter och USV enligt följande (tkr). 

EHL HT J K S USV Totalt  

1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000 

 

Internationalisering 

Universitetet arbetar aktivt med att skapa förutsättningar för ökad internationalisering i all verksamhet. 
Universitetet fortsätter även att attrahera flest avgiftsstudenter bland de svenska lärosätena. Lunds 
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universitet har ett fortsatt högt engagemang inom EU:s olika mobilitetsprogram, inte minst inom 
Erasmus Mundus-projekten.  

Det finns särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bl.a. bidra till att ytterligare öka 
in- och utresandet bland studenterna.  För 2015 finns 11 miljoner anslagna. Utbildningsnämnden har 
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 de 11 
mnkr fördelas 9 mnkr på följande sätt (tkr). De resterande 2 mnkr fördelas av utbildningsnämnden. 

EHL HT J K LTH M N S USV Totalt  

1 797 1 273 652 190 1 778 460 910 1 426 514 9 000 

 

Kvalitetsmedel 

All verksamhet vid universitetet ska hålla högsta möjliga kvalitet. Att uppnå detta är en grundläggande 
utgångspunkt och målsättning för resursfördelningen. År 2013-2015 kommer extra anlagsmedel 
baserat på Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) utvärderingar att fördelas till 
lärosätena. Detta anslag ingår inte i universitetets takbelopp. Fördelningen baseras på resultatet av de 
senaste årens utvärderingar som gav ett antal områden omdömet mycket hög kvalitet. Totalt fördelas 
295 mnkr när systemet nu är fullt utbyggt 2015. År 2013 fördelades 95 mnkr, 2014 tillfördes 100 mnkr 
och för 2015 tillförs ytterligare 100 mnkr. De utdelade medlen ligger kvar under hela perioden, men 
beloppet förändras mellan åren beroende på hur det går i nya utvärderingar. Dessa medel ingår inte i 
utbildningsuppdraget till fakulteterna då de ska användas till temporära kvalitetsstimulerande åtgärder.  

Inom universitetet har för 2013 och 2014 följande princip tillämpats: 75 procent av de erhållna medlen 
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 ska inte betraktas som permanenta tillskott och beloppen kan variera från år till år. 25 procent av 
medlen behålls för universitetsgemensamma strategiska satsningar och fördelas av 
utbildningsnämnden. Fakulteterna är ansvariga för att säkerställa att satsningarna följs upp och ska 
årligen rapportera effekterna av medlen.  

Enligt regleringsbrevet för 2015 erhåller Lunds universitet 51 582 tkr i den kvalitetsbaserade 
resursfördelningen. Under 2015 föreslås huvuddelen, 11,8 mnkr, av de 25 procenten till 
universitetsgemensamma satsningar att användas för att finansiera de satsningar som beslutades av 
styrelsen i november 2014 men som inte kunde täckas av erhållet takbelopp i regleringsbrevet. Av de 
75 procenten som fördelas till fakulteterna används 9,8 mnkr till samma ändamål. Resterande 
kvalitetsmedel fördelas på följande sätt 2015:  

EHL HT J K LTH M N S UN Totalt  

1 953 2 357 8 037 855 7 523 3 004 3 802 1 340 1 076 29 947 

 
Därutöver anslås strategiska utbildningsmedel för universitetsgemensamma satsningar 2015 (6 mnkr). 
Dessa medel fördelas utifrån särskilda beslut av rektor.  
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Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap  

Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå hög 
kvalitet i verksamheten. En förutsättning är även en välfungerande stödverksamhet. Enligt den 
strategiska planen ska universitetet främja medarbetarnas personliga utveckling och karriär. Ledare 
och chefer ska utvecklas genom utbildning och stöd.  

Med utgångspunkt från PUPA (Personlig utveckling och professionella arbetsvillkor) genomförs sedan 
2012 ett särskilt kompetensutvecklingsprogram, finansierat med 16 mnkr genom särskilda 
omställningsmedel. I överenskommelsen med personalorganisationerna har Lunds universitet 
förbundit sig att tillskjuta motsvarande belopp, dvs. totalt 16 mnkr. För 2015 avsätts 4 mnkr varav 1 
mnkr av utbildningsmedel och 3 mnkr av forskningsmedel. 

En del av kompetensutvecklingen för undervisande personal sker inom ramen för CED och 
fakulteternas medel. Ett värdegrundsarbete genomförs vid universitetet med utgångspunkt i den 
strategiska planen. Tydligt definierade och kommunicerade grundläggande värderingar bidrar till att 
skapa klarhet om vilka normer som gäller vid universitet. För 2015 anslås 1,2 mnkr från räntenettot 
varav 396 tkr tas från utbildningen och 804 tkr från forskningen. 

3.2 Studentliv och studentinflytande 

Enligt högskolelagen (2 kap § 2) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller 
beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Ett aktivt 
studentinflytande och ett levande studentliv främjar kvaliteten i utbildningarna och bidrar till att göra 
universitetet till ett attraktivt val för presumtiva studenter.  

För att säkra studentinflytande finns ett särskilt statsbidrag för studentinflytande, för 2015 kommer det 
att uppgå till cirka 3,1 mnkr. 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. Universitetet avsätter årligen medel till studentinflytande och en del andra 
viktiga studentverksamheter.  

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 är stöd till de nio godkända kårerna (6 637 tkr) och till 
nationer för icke alkoholrelaterade verksamheter (690 tkr) som baseras på antalet helårsstudenter och 
helårsdoktorander. Riktade stöd är stöd till studentombud (700 tkr), doktorandombud (600 tkr), 
studentsamordnare (331 tkr), Bopoolen (215 tkr), alkoholutbildningar för studentaktiva (160 tkr), 
studenttidningen Lundagård (1 189 tkr) samt Akademiska föreningen (1 080 tkr).  I förslaget till beslut 
för universitetets stöd till studentinflytande år 2015 avsätter universitetet totalt 8 508 tkr. Till detta 
kommer statsbidraget. Det totala stödet, samt köpta tjänster, till studentinflytande och studentsociala 
verksamheter på Lunds universitet, är därmed 11,6 mnkr för år 2015. 

Inom ramen för stödet till och köpta tjänster av Akademiska föreningen har en ökning i förhållande till 
2014 skett till Studentlund (50 tkr) och till AF projektfond (30 tkr). Stödet har höjts till 
studentombudet och doktorandombudsmannen (vardera 100 tkr), till studentsamordnaren (47 tkr) samt 
till alkoholutbildningen (40 tkr). Hur stödet till nationerna för icke alkoholrelaterade verksamheter 
använts ska årligen redovisas till universitetet.  

3.3  Jämställdhetsarbete avseende nya kvinnliga professorer 

Jämställdhet, likabehandling och mångfald är centrala och grundläggande utgångspunkter. 
Universitetet strävar efter jämn könsbalans inom all verksamhet. Alla fakulteter har ett ansvar att 
arbeta med dessa frågor och aktivt verka för att en jämnare könsbalans uppnås. Varje anställning såväl 
som strategiskt beslut bör föregås av en jämställdhetsanalys. De fakulteter som har en påfallande 
obalans (s.k. enkönad miljö) avseende professorer bör redovisa en särskild åtgärdsplan. Samtliga 
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fakulteter bör även i ökad utsträckning använda möjligheten att kalla kvinnliga professorer för att 
uppnå en bättre könsbalans. 

Det finns sedan tidigare ett program för att stimulera rekryteringen av fler kvinnliga gästprofessorer 
samt satsningar på underrepresenterat kön. Inom ramen för denna satsning kan fakulteterna få hela 
eller delar av sina kostnader täckta för ett fåtal gästprofessorer. För denna satsning har det sedan 
tidigare anslagits 4 mnkr per år. Detta projekt har varit framgångsrikt och bör därför fortsätta, men 
dessa medel kan också användas för att stödja kvinnliga kallade professorer. 

För att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet kopplat till att öka andelen kvinnliga professorer föreslås 
att ytterligare 4 mnkr anslås. Dessa medel ska i första hand användas till att möjliggöra kvinnliga 
universitetslektorers kompetensutveckling 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. Fakulteterna bör aktivt söka och uppmuntra möjliga 
kvinnliga universitetslektorer samt göra en egen inbördes prioritering bland aktuella personer. Medlen 
görs tillgängliga genom beslut av rektor. Hur den närmare processen och fördelningen av dessa medel 
ska gå till beslutas av rektor. 

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

3.4 Lokaler 

I 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. Lokalkostnadernas andel av den totala omsättningen har varit 
relativt konstant i flera år. Nu genomgår universitetet en stor fysisk expansion med bl.a. byggandet av 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Utbyggnaden kommer att påverka övriga delar av 
universitetet. En lokalfond har inrättats för att bära vissa hyresökningar. 
 
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. 
Lokalplanen kommer att revideras vartannat år. I slutet på varje år kommer en lokalförsörjningsplan, 
som närmare presenterar vilka projekt som är på gång att realiseras, att presenteras för styrelsen. 
 
Flytten av verksamhet som bedrivits på andra ställen vid universitetet till Medicon Village, tidigare 
Astra Zenecas lokaler, medför ökade kostnader för medicinska fakulteten och andra fakulteter som 
förlägger verksamhet där. Medel har under de senaste åren avsatts för att bära vissa hyres- och 
anpassningskostnader. För 2015 finns avsatt 10 mnkr för ökade kostnader för hyror, flytt och 
avskrivningar till Medicon Village vilket är en ökning med 4 mnkr i förhållande till tidigare beräknad 
avsättning. Kostnaderna belastar forskningsanslaget.  

Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för de internationella studenterna anslås 
15 mnkr till bostäder för dessa studenter. Bopoolen, som hjälper studenter att hitta en bostad, får 215 
tkr 2015.  

Skissernas museum har fått en ökad hyreskostnad på drygt 1,5 mnkr som finansieras av 
forskningsmedel. Juridiska fakulteten har under de senaste åren fått kompensation för ökade 
hyreskostnader med 1,8 mnkr. Ökningen ligger kvar 2015 och finansieras med 1,2 mnkr av 
utbildningens kapital och 600 tkr från forskningsmedel. 
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Lokalfonden 

Det finns vid fakulteter och andra enheter många planerade lokalprojekt som kommer att leda till 
hyreshöjningar. Den tidigare lokalförsörjningsreserven upphörde 2010. För att framöver mildra 
effekterna för vissa av fakulteterna föreslås delar av kommande hyreshöjningar kunna bäras 
universitetsgemensamt. En lokalfond skapades därför i resursfördelningen för 2014 och 10 mnkr 
avsattes från räntenettot. Även för 2015 avsätts 10 mnkr från räntenettot till lokalfonden varav 3,3 
mnkr från utbildningen och 6,7 mnkr från forskningen. Lokalfonden ska i första hand användas till att 
bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda projekt. Huvudprincipen ska vara att 
lokalfonden bör bära hälften av de ökade kostnaderna för nya byggprojekt. 

Lunds universitet och Akademiska Hus slöt i november 2012 avtal om ombyggnad och utveckling av 
det motorlaboratorium som Institutionen för energivetenskaper driver i M-husets norra apparathall. 
Ombyggnaden bestod av en nybyggnadsdel och en renoveringsdel. Finansieringen sker genom en 
tilläggshyra om 7,32 mnkr per år över tio år. Halva hyreshöjningen finansierar fakulteten och halva, 3 
660 tkr, finansieras av lokalfonden.  

Under 2015 kommer lokalfonden, förutom tilläggshyran för MotorLab vid LTH (3 660 tkr), att 
användas till att reducera lokalhyresökningen för Eden vid S (3 055 tkr), LUX vid HT (5 mnkr) samt 
till Skissernas museums nya entré (1mnkr). Framöver ska även projekt hos S (projekt Paradis), K (ny 
musikhögskola) och EHL (EC 4) kunna bli aktuella för denna typ av stöd. Lokalfonden kan även 
användas för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras av 
annan verksamhet.  

Samhällsvetenskapliga fakultetens projekt Paradis kommer att göra södra noden i campusstråket till en 
attraktiv del av Lunds Campus. Studenternas lärandemiljöer, från lärosalar till läsplatser, är 
högprioriterade, likaså att tillgodose forskningens behov av infrastruktur. En bärande idé är att bygga 
ett nytt studiecentrum med en samlad biblioteks- och informationsverksamhet. Projekt Paradis är ett 
prioriterat lokalprojekt som beräknas pågå under fem år och medför sammanlagt ökade hyreskostnader 
på upp till 20 miljoner kronor. 

Vid konstnärliga fakulteten pågår sedan något år planeringen av nya lokaler för Musikhögskolan i 
Malmö. En musikhögskola är en exceptionellt specialiserad byggnad som ställer stora krav på 
utrustning, akustik, ljudisolering och klimat. Den bedömda hyresökningen är 12-15 mnkr/år, under 
förutsättning att regeringen beviljar ett längre hyresavtal. 

3.5  Universitetsbiblioteket 

Vid Lunds universitet finns ett av landets största forskningsbibliotek. Finansieringen av 
pliktexemplarsfunktionen sker genom direkt avsättning från anslagen i resursfördelningen. Övrig 
verksamhet finansieras genom de universitetsgemensamma kostnaderna.  

Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument innebär att tryckt material i viss upplaga som ges 
ut för spridning i Sverige levereras till Kungliga biblioteket (KB) samt till universitetsbiblioteken i 
Lund, Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Umeå. De dokument som lämnas till KB utgör 
nationalexemplar och får bara hållas tillgängliga i KBs lokaler. De exemplar som lämnas till 
universitetsbiblioteket i Lund utgör nationella reservexemplar som får skickas som fjärrlån i Sverige 
och utomlands samt lånas ut lokalt. Samtliga dessa exemplar ska bevaras för framtiden. Samlingarna 
är utrymmeskrävande och växer kontinuerligt och för att kunna hantera denna verksamhet utökas 
anslaget med 1,8 mnkr, varav 450 tkr finansieras från utbildningsanslaget och 1 350 tkr tas från 
forskningsanslaget.  
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4 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad 
nivå 

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 utbildningsanslaget dras år 2015 av 2,8 procent för att finansiera gemensamma åtaganden. 

Under 2015 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas i förhållande 
till 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. 

De flesta fakulteter överproducerar, men det är framför allt LTH och N som har ett påtagligt högre 
utfall än som kan ersättas genom uppdraget. En alltför stor överproduktion innebär en risk för 
kvalitetssänkningar genom att ersättningen inte kan följa antalet studenter, ekonomiska påfrestningar 
för fakulteter och institutioner samt sämre utfall i rankingutvärderingar. Fakulteterna gör ständiga och 
återkommande förändringar för att utbildningsvolymen ska vara i ekonomisk balans och hålla högsta 
möjliga kvalitet och detta arbete måste fortgå.  

 

Förändringar utifrån budgetproposition och regleringsbrev för 2015 

Universitetets resursfördelningsbeslut för 2015 tog utgångspunkt i budgetpropositionen som 
regeringen avlämnade i oktober 2014. Riksdagen beslutade senare att Alliansens motion för 2015 
skulle gälla istället. I universitetets resursfördelning presenterades ett antal förändringar som byggde 
på en förmodan att universitetet skulle erhålla en ökning av takbeloppet med minst 27 mnkr. 
Konsekvensen av Riksdagens beslut blev att Lunds universitet fick en ökning av utbildningsanslaget 
med endast 5 077 tkr. För att genomföra de planerade förändringarna behöver ca 22 mnkr finansieras 
på annat sätt. 

Följande förändringar planerades enligt resursfördelningsbeslutet i november: 

– En infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg påbörjades 
under 2014. Infasningen planerades ske under 2014-2016 och samtliga fakulteter, utom 
konstnärliga fakulteten, bidrog genom en solidarisk och proportionell modell. Fakulteternas 
tilldelning 2014 reducerades i ett första steg med totalt 9 815 tkr. Förslaget i 
resursfördelningen för 2015 innebar att reduktionen 2014 inte skulle upprepas 2015-2016 och 
dessutom skulle resterande del av infasningen, som på grund av förändringar i utbildningens 
omfattning och anslagsökningar till lärarutbildningen, nu endast uppgick till 3 982 tkr, också 
finansieras av förväntat ökat takbelopp. 
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– Scandinavian 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. En universitetsgemensam pott 
skapas för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad. Avsättningen föreslogs uppgå till 1,5 mnkr 
och finansieras av den förväntade höjningen av takbeloppet. 
 

– LTH föreslogs erhålla ett omställningsbidrag för att komma tillrätta med sin överproduktion, 
och i möjligaste mån skydda de längre utbildningarna, efter att två kortare program reducerats 
i Helsingborg. Då dessa utbildningar varit kapitalfinansierade leder det i sin tur till minskade 
intäkter. För att kompensera för detta bortfall och möjliggöra en kvalitetssäker nedväxling av 
utbildningsvolymen behövs ett omställningsbidrag. Detta överförs under 3 år under 
förutsättning att överproduktionen minskar till prognostiserad nivå. Kostnaden för 2015 blir 5 
mnkr och finansieras av den förväntade höjningen av takbeloppet. 
 

– I den ekonomiska vårpropositionen för 2014 gjorde regeringen 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 
Lunds universitet få 7 helårsstudenter till barnmorskeutbildningen och 10 helårsstudenter till 
specialistsjuksköterskeutbildningarna 2015. Denna satsning skulle, enligt budget-
propositionen, inte genomföras av den nya regeringen. Universitetet föreslog dock att låta 
dessa platser ligga kvar och finansieras av de förväntat ökat takbelopp. Kostnaden 2015 för 
detta är 4,8 mnkr. 
 

– Anslag som pris- och löneomräknats kommer enligt budgetpropositionen och det beslutade 
regleringsbrevet att minska. Anslaget till utbildning kommer därför att minska med 1 632 tkr 
2015 och föreslogs finansierat av ökat takbelopp. 

Satsningen på lärarutbildningar och vårdutbildningar utifrån förslagen i 2014 års vårproposition bör 
genomföras då de i huvudsak ligger i linje med Alliansens motion. Minskningen av anslagen som plo-
omräknas är en faktiskt och oundviklig kostnad. För att kunna genomföra de övriga beslutade 
satsningarna föreslås att de finansieras med kvalitetsmedel under 2015. Det innebär att 9 815 tkr av de 
medel som enligt tidigare tillämpad princip fördelas till fakulteterna (de 75 procenten) och 11 820 tkr 
av medlen till universitetsgemensamma satsningar (de 25 procenten) ska användas för att finansiera 
ovan beskrivna projekt som inte täcks av det höjda takbeloppet. Därmed kan samtliga inplanerade 
satsningar genomföras under 2015.  

Planerade och tidigare fördelningar  

Universitetet fick en ökning med 1 066 tkr för ämneslärarutbildningen 2013 och erhöll ytterligare 
2 176 tkr för 2014. Ämneslärarutbildningen bedrivs genom samarbete med Högskolan Kristianstad 
och i samverkan med Lärosäten Syd.  

Regeringen gjorde en tillfällig satsning för fler utbildningsplatser på 300 mnkr under 2013-2015. 
Universitetet tilldelades 17 mnkr i denna satsning 2013, vilket sänktes till 12,6 mnkr 2014 och till 
4 mnkr 2015. 

Läkarprogrammet ökar med 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (1 360 tkr). 
Universitetets anslag kommer att minska 2015 med 1 966 tkr till följd av att en tillfällig satsning på 
fler platser på specialistsjuksköterskeutbildningen upphör. 
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Universitetet har sedan tidigare fått en ökning av takbeloppet för utbildning av civilingenjörer 
motsvarande 50 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (4 655 tkr) och ytterligare 45 platser 
enligt budgetpropositionen 2013 (4 234 tkr). Universitetet får även en ökning av takbeloppet för 
utbildning av högskoleingenjörer motsvarande 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2013 
(929 tkr).  

4.1 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. Därefter har ändringar, beroende på ökat eller minskat 
anslag, genomförts.  

Nedan anges de ändringar som är kända för 2016-20181: 

- Konsekvensutbyggnad läkarutbildningen 1,4 mnkr för 2016 och 2017. 
- Ökning av ingenjörsprogrammen med 9,3 mnkr 2016, 7,4 mnkr 2017 och 2,2 mnkr 

2018. 

Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 381 tkr. Universitetet tillskjuter 300 tkr av universitetsgemensamma medel. Berörda 
fakulteter tillskjuter motsvarande. Universitetet har även ett särskilt åtagande för att omhänderta 
arkeologiska fynd (2 921 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter. Därutöver anvisas 
universitetet 3 765 tkr till Ekonomihögskolan för att ge spetsutbildning i masterprogrammet 
Entrepreneurship under 2015.  

Universitetet har under lång tid haft ett särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning och fått ett 
särskilt anslag till detta. Myndigheten för yrkeshögskolan har övertagit ansvaret för den offentligt 
finansierade pilotutbildningen. Anslaget har under de senaste åren minskat med 4 mnkr årligen. I 
universitetets planeringsförutsättningar förutsågs att denna nedtrappning skulle fortgå och att 11 mnkr 
skulle erhållas för 2015 för fortsatt omställning av verksamheten. Enligt budgetpropositionen, och 
följande beslut i regleringsbrevet, kommer dock anslaget att upphöra från och med 2015. 
Trafikflygarutbildningen har sedan tidigare ett kapital på 5 mnkr, men det saknas 6 mnkr för 
verksamheten under 2015. Dessa medel finansieras genom en underbalansering av anslaget till 
utbildning på grund- och avanserad nivå (tabell 1). 

Universitetets prioriteringar och särskilda satsningar 

Kultur och museiverksamheterna (LUKOM) får 16 299 tkr som ersättning för Botaniska trädgården, 
Odeum och Historiska museet. Därutöver har Botaniska trädgården ökade kostnader för nytt 
arbetstidsavtal och personallokaler med 860 tkr. 

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 
resursfördelningen för 2015 lyfts detta uppdrag (motsvarande 130 hst) ur fakultetens ordinarie uppdrag 
och redovisas som ett särskilt uppdrag. Förändringen är kostnadsneutral men påverkar fakultetens 
ordinarie utbildningsuppdrag. 

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

1 Ändringar beräknade i 2015-års prisnivå. 
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HT får också i uppdrag att genomföra utbildning i jiddisch enligt det nationella åtagande Lunds 
universitet har. För denna utbildning får HT en extra tilldelning på 800 tkr. 

För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg har 4,3 mnkr 
fördelats till fakulteterna enligt bilaga 1. 

4.2 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. Campuset ska ges en verksamhetsvolym och en kvalitet 
som ger ekonomisk bärkraft. Universitetet har därför under ett antal år stimulerat utbyggnaden av 
Campus Helsingborg för att uppnå en önskad volym genom att finansiera nya platser 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 i Helsingborg har inför 2015 lämnat nya prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för minskade eller oförändrade uppdrag. 

Antalet utbildningsplatser i Helsingborg per fakultet ska för 2015 vara minst 550 för LTH, 76 för J, 
1 570 för S och 93 för HT. För de fakulteter som nu eller tidigare byggt upp utbildningar genom 
kapitalfinansierade platser kan återbetalning bli aktuell om detta utbildningsuppdrag inte uppnås.  

4.3 Uppdrag och ramar per fakultet finansierat ur kapital  

Naturvetenskapliga fakulteten får för 2015 fortsatt ersättning om 1,7 mnkr för 18 helårsstudenter som 
utbildas i meterologi. 

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 2015.  

Både kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) 
blev 2012 fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisades 2013 till dessa styrelser för att 
bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive gruppering och för att 
kunna attrahera extern finansiering. USV-styrelsen tilldelades 1 mnkr från såväl utbildnings- som 
forskningsanslaget som en permanent ökning. LUKOM-styrelsen tilldelades en tillfällig ökning för två 
år om 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från forskningsanslaget. Den tillfälliga 
ökningen till LUKOM:s styrelse förlängs nu ytterligare två år, 2015 och 2016. Effekten ska utvärderas 
inför 2016. En framtida utgångspunkt ska vara att LUKOM-verksamheterna ska få ökade resurser när 
universitetets verksamhet växer enligt samma modell som gäller för Förvaltningen.  

Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr 
finansieras av utbildningens kapital. 

4.4 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion  

Varje fakultet/motsvarande ska under 2015 generera följande intäkter (tkr). Dessa grundas på 
fakulteternas tilldelning inklusive de tillfälliga platserna men exklusive kvalitetsmedlen.  

EHL HT J K LTH M N S USV NÄLU 

173 028 157 100 75 255 131 495 508 646 329 253 119 578 319 593 14 450 15 528 
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Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före 
avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden. 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- 
producerar 

Full 
återbetalning 

50 % 
återbetalning 

50 % 
återbetalning 

50 % 
återbetalning 

 

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

HT anordnar kurser i svenska för utbytesstudenter. Från och med resursfördelningen 2015 lyfts detta 
ut som ett särskilt uppdrag utanför HT:s ordinarie utbildningsuppdrag. Uppdraget omfattar 130 hst och 
finansieras med 5,8 mnkr. I samband med förändringen sänks HT:s basfinansiering med motsvarande 
belopp varför ändringen är kostnadsneutral. 

Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen hur många 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. 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.  

4.5 Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 

Totalt har 24,9 mnkr avsatts för riktade ändamål enligt följande: 

– Generella stöd till kårerna (3 118 tkr) 
– Generella stöd till nationerna (690 tkr) 
– Riktade stöd och köpta tjänster, inkl. Bopoolen (3 675 tkr) 
– Studentbostäder till internationella studenter (15 000 tkr)  
– Kompetensutveckling PUPA (1 000 tkr) 
– VEBAR, verksamhetsbaserad arkivering, projekt 2013-2015 (217 tkr) 
– Studentförsäkringar (200 tkr) 
– Medlemsavgifter m.m. (1 000 tkr). 

 
Totalt har 10,7 mnkr avsatts för senare beslut 2015 enligt följande: 

– Strategiska utbildningsmedel (6 000 tkr) 
– Åtgärder för intern styrning och kontroll (100 tkr) 
– Stimulansmedel för internationalisering (2 000 tkr) 
– Medel för nya SAS-kurser (1 500 tkr) 
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– Kvalitetsmedel (1 076 tkr). 

4.6 Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet 

Nedan följer en sammanställning av resursfördelning inom respektive fakultet/motsvarande under 
2015 (mnkr). Därutöver avsätts till UB 6,3 mnkr och 35,6 mnkr till senare fördelning och riktade 
ändamål.  

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM NÄLU 

176 164 83 131 505 323 122 316 22 21 15 

 
Den absoluta huvuddelen av 
anslaget till grundutbildningen 
går till de 8 fakulteterna (95 %). 
En mindre del går till USV, 
LUKOM, NÄLU och UB (3 %). 
Därutöver finns 2 % av anslaget 
till riktade ändamål och senare 
beslut, se avsnitt 4.5. Här ingår 
bl.a. stöd till boende för 
internationella studenter och stöd 
till kårer och nationer inklusive 
köpta tjänster. 

 

 

 

Störst andel av anslaget till 
grundutbildningen går till LTH (28 %), 
följt av M och S (18 respektive 17 %). 
Därefter följer EHL (10 %), HT (9 %), 
N (7 %), K (7 %) och J (4 %). Anslaget 
speglar inte direkt hur många studenter 
som finns vid respektive fakultet. En 
fakultet som kan avräkna mot en högre 
s.k. prislapp kan ha färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en lägre 
prislapp.   
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5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning 
Anslagen till forskningen har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare har varit 
framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. Forskarutbildningen vid 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 olika 
typer av externa bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat. Detta har i sin tur 
lett till att andelen oförbrukade bidrag också ökat.  

Huvuddelen av universitetets forskningsmedel 
kommer från externa finansiärer. Det statliga 
anslaget, som tilldelas varje år genom 
regeringens budget, har relativt sett minskat. 
Universitetets ökande andel externa bidrag 
innebär en allt hårdare press på samfinansiering 
och en allt större ekonomisk utmaning för de 
enskilda fakulteterna såväl som för lärosätet 
som helhet. Så trots att medlen till forskningen 
ökat har inte den egna rådigheten för 
universitetet ökat. 

För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande forskningsanläggningar. Det nationella 
MAX IV-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 stora 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. Universitetet bygger även upp ett forsknings- och 
innovationscentrum inom Life science inom ramen för Medicon Village. Genom att samla framför allt 
cancerforskare från flera fakulteter i dessa lokaler skapas en unik och kreativ miljö för forskning, 
innovation och samverkan. 

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 ESS 
och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster. Även den 
konstnärliga forskningen fick ett höjt anslag. De direkta anslagen till samtliga universitet och 
högskolor ökade med 600 mnkr 2014 och 2015 och från och med 2016 höjs anslaget till 900 mnkr. 
2014 fick universitetet 78,8 mnkr och för 2016 förväntas en ny höjning på drygt 40 mnkr. 

I Alliansens motion som ligger till grund för regleringsbrevet för 2015 finns en ökning av 
universitetets forskningsanslag med 2,6 mnkr. Universitetskanslerämbetet (UKÄ) avser att utvärdera 
utbildningarna på forskarnivå vid landets lärosäten. Denna utvärdering ska utifrån UKÄ:s förslag 
starta, genom pilotstudier där bl.a. Lunds universitet ingår, under våren 2015 och genomföras i full 
skala under 2016. Utöver de 2,6 mnkr föreslås en mindre restpost användas så att sammanlagt 4 mnkr 
kan disponeras för att på olika sätt förbereda fakulteterna för dessa granskningar. 

5.1 Principer 

Det ökade ramanslaget till forskning ska framöver i första hand användas till befintliga åtaganden. Det 
innebär framför allt att universitetet ska fullfölja redan ingångna avtal. Då universitetets unika styrka 
ligger i dess bredd måste alla fakulteter ges möjligheter att utvecklas. De forskningsmedel som kan 
göras disponibla framöver, efter att åtaganden för MAX IV-laboratoriet, ESS och Medicon Village är 

Anslag 
45% 

Avgifter 
mm 
6% 

Bidrag 
49% 

Finansiering forskning 2013 
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uppfyllda, ska därför inte minst användas till att stärka forskningen vid de fakulteter som inte direkt är 
inblandade i de tre projekten.  

Universitet har under de senaste åren fått ökade forskningsanslag från statsmakten och inte minst har 
forskningsbidrag från externa källor ökat. I takt med att de externa medlen växer blir också behovet av 
samfinansiering en allt större ekonomisk utmaning för universitetet. Även behovet av ekonomiskt stöd 
till att bygga upp nya och utveckla befintliga forskningsmiljöer har blivit allt viktigare. Det är 
fakulteterna och institutionerna som har det huvudsakliga ekonomiska ansvaret för sin verksamhet, 
inklusive samfinansiering. Men för vissa projekt, inte minst av fakultetsövergripande natur, kan 
gemensamma medel utgöra ett avgörande stöd. Detta har lett till att rektors strategiska 
forskningsmedel blivit allt viktigare för olika former av samfinansiering.  

5.2 Omfördelning och ökade anslag 

Konstnärliga fakulteten fick genom statens ökade anslag 3 mnkr 2013 och ytterligare 3 mnkr 2014. 
Dessutom fick den konstnärliga fakulteten en ökning med 2 mnkr 2013 genom intern omfördelning. 
De senare medlen ska främst användas för att kunna anta en doktorand per forskningsområde. Denna 
satsning har fallit väl ut och för 2015 kommer den att förstärkas med ytterligare 2 mnkr. 

Både kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) 
har 2012 blivit fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisades, med början 2013, till 
dessa styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive 
gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. USV-styrelsen tilldelades 1 mnkr från såväl 
utbildnings- som forskningsanslaget som en permanent ökning. LUKOM-styrelsen tilldelades en 
tillfällig ökning för två år om 0,5 mnkr från utbildningens kapital och 0,5 mnkr från 
forskningsanslaget. Den tillfälliga ökningen till LUKOM:s styrelse förlängs nu ytterligare två år, 2015 
och 2016. Effekten ska utvärderas inför 2016. En framtida utgångspunkt ska vara att LUKOM-
verksamheterna ska få ökade resurser när universitetets verksamhet växer enligt samma modell som 
gäller för Förvaltningen.   

Pufendorfinstitutet, som är en del av USV, tilldelades för 2014 7 550 tkr. När institutet började sin 
verksamhet 2009 medföljde ett myndighetskapital om 8 mnkr. Detta kapital är i huvudsak förbrukat. 
För 2015 anslås, utöver tidigare års anslag, ytterligare 2 mnkr. Planeringsförutsättningen för 2016 är 
att höjningen blir 2,5 mnkr.  

Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finanseriats 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 ska utvärderas efter 3 år, d v s inför 2016. I 
fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid 
LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr. Motsvarande medfinansiering erhålls även för 2015 och 
finns även med i planeringsförutsättningarna för 2016-2018.  

5.3  Rektors 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. 
Till rektors förfogande finns 35 mnkr för strategiska forskningssatsningar. Trycket på rektors 
strategiska forskningsmedel har varit stort de senaste åren och för 2014 avsatta medel har överanvänts. 
Tidigare fattade rektorsbeslut har tagit planerade medel för 2015 (35 mnkr) i anspråk. Det betyder att 
det under 2015 inte finns några strategiska forskningsmedel att tillgå. Det finns därför behov att 
avsätta ytterligare 30 mnkr 2015 till rektors strategiska forskningsmedel vilket innebär en 
underbalansering av budgeten med samma belopp. 
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Under 2014 räckte inte rektors strategiska forskningsmedel (35+20 mnkr) och de strategiska 
utbildningsmedlen (knappt 6 mnkr). Det fanns inte minst ett stort behov av samfinansiering av olika 
forskningsprojekt. Det resulterade i ett överutnyttjande av universitetsgemensamma medel vilket i sin 
tur ledde till ett behov av en underbalansering med upp till 40 mnkr för 2014. 

Universitetet sålde sina aktier i Ideon AB 2009. Reavinsten från försäljningen uppgick till 120 mnkr. 
Riksdagen beslutade att dessa medel endast fick användas till att finansiera ESS, efter särskilt beslut 
av regeringen. I regleringsbrevet för 2010 angavs att 38 mnkr fick disponeras av universitetet som en 
delfinansiering av kostnaderna för ESS. Av reavinsten finns därmed 82 mnkr kvar, dessa medel är nu 
utbetalda till ESS. De medel som finns på universitetets räntekonto i Riksgälden genererar en årlig 
ränteavkastning.  

5.4 Forskningsinfrastruktur 

För att bedriva världsledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande 
forskningsinfrastruktur har ökat påtagligt. Universitetets ökande andel externa bidrag innebär en allt 
hårdare press på samfinansiering och en allt större ekonomisk utmaning för fakulteterna såväl som för 
lärosätet som helhet. 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.  

Resursen byggs upp med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. För 2015 finns 12 mnkr att tillgå. 
Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till de infrastruktursatsningar som får 
universitetsgemensamt stöd från denna infrastrukturfond. 

5.5 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 den officiella byggstarten var i slutet av 2010. Anläggningen ska invigas 
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 samt eventuellt 
ytterligare 3 mnkr/år för fördyringar. I budgetförslaget ingår som en planeringsförutsättning en 
avskrivningskostnad om 18 mnkr/år fr.o.m. 2015. 

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 kostnader för samfinansiering av de sju första strålrören, som finansieras gemensamt av 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteten, är 2,5 mnkr per år t.o.m. 
2022. Ytterligare sex strålrör är finansierade av Vetenskapsrådet, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 
samt Estland och Finland.  
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MedMAX, som är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, 
finansieras delvis från universitetsgemensam nivå. Dessa kostnader beräknas till 1 mnkr per år 2014-
2023. 
  
Fortfarande finns vissa oklarheter kring MAX IV-laboratoriets långsiktiga finansiering och därför 
avsätts ytterligare 4 mnkr per år fr.o.m. 2014 som en reserv för oförutsedda kostnader. 

5.6 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. ESS 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. Lunds universitet 
kommer att bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor. Detta finansierar universitetet genom att 
årligen anslå 55 mnkr under 10 år. 

I regeringens budgetproposition för 2014 framgår att ett kapitaltillskott på 800 miljoner kronor behövs 
till ESS. I budgetpropositionen för 2015 föreslås att regeringen bemyndigas besluta om kapitaltillskott 
och/eller bidrag till ESS under 2015 med högst 700 mnkr, varav 500 mnkr tas från Vetenskapsrådet 
och resterande 200 mnkr från Lunds universitet.   

5.7 Medel för riktade ändamål och medel för senare beslut 

2015 har totalt 240,7 mnkr avsatts för riktade ändamål och för senare beslut, inklusive avsättning till 
rektors strategiska forskningsmedel 35 mnkr. 
 
I summan för riktade ändamål ingår 55 mnkr till ESS, 7,5 mnkr avseende ökade kostnader för MAX 
IV och 5 mnkr till forskarskola i ämnesdidaktik (fördelas till HT).  
Därutöver ingår följande poster, totalt 87,2 mnkr: 
 

- Fundraisingkampanj, upphör 2018 (5 000 tkr) 
- Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village (10 000 tkr) 
- Pufendorfinstitutet (2 000 tkr) 
- Utvärdering av forskning RQ14 (1 000 tkr) 
- 350-års jubileum (5 000 tkr) 
- Jämställdhet (RQ08-medel) (4 000 tkr) 
- Kompetensutveckling PUPA (3 000 tkr) 
- LUPOD (1 200 tkr) 
- EU:s ramprogram (2 000 tkr) 
- Central satsning på Öst- och Sydostasien (820 tkr) 
- VEBAR, verksamhetsbaserad arkivering, projekt 2013-2015 (433 tkr) 
- Generellt stöd kårer, nationer samt riktat stöd (1 025 tkr) 
- Medlemsavgifter m.m. (1 000 tkr) 
- Delfinansiering av akademiska högtider (1 000 tkr). 
- Jämställdhetssatsning för nya kvinnliga professorer (4 000 tkr), enligt avsnitt 3.3 
- Mellanöstern i en samtida värld (SFO) 11 795 tkr  
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- Vidareförmedling av medel till strategiska forskningsområden (SFO) till andra lärosäten (33 
946 tkr). 

 
Totalt har 91 mnkr avsatts för senare beslut 2015 enligt följande: 

- Forskningsinfrastruktur, ökas med 4 000 tkr/år till 20 000 tkr/år 2017 (12 000 tkr) 
- Samverkan och ranking (2 000 tkr) 
- Åtgärder för intern styrning och kontroll (200 tkr) 
- Åtgärder inför utvärdering av forskarutbildning (4 000 tkr) 
- Rektors strategiska forskningsmedel (35 000 + 30 000 tkr) enligt avsnitt 5.3 
- Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden 

(SFO) 7 824 tkr 5.8 Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet 
Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2015 är fördelat per fakultet (mnkr). 
Därutöver avsätts 18,9 mnkr till UB. 

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX 

73 225 38  33 371 389 434 123 42 21 66 
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Förslag resursfördelning forskning 2015 
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Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet/motsvarande 2015 framgår av bilaga 2. 
Planeringsförutsättningar för 2016 – 2018 redovisas i bilaga 3. 

 

6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader 

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/motsvarande verksamhet. Fakturans belopp och fördelning på 
verksamhetsgrenar fastställs av universitetsstyrelsen i resursfördelningsbeslutet 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. 

De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i följande grupper. 
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Nedan finns en närmare beskrivning av de olika grupperna och vilka verksamheter och kostnader som 
finns i dessa. Observera att beloppen nedan avser 2014 års universitetsgemensamma kostnader. 
 
Ledning och styrning:  25 mnkr 
Kostnad för universitetsstyrelse, internrevision och universitetsledning inkl. medel till 
universitetsledningens disp. 5 mnkr samt till universitetets medelemsavgifter m.m. 2,5 mnkr. Därtill 
tillkommer 0,3 mnkr till arbete med breddad rekrytering. 

Universitetsbiblioteket: 92 mnkr 
Kostnad för universitetsgemensamma inköp av e-media på uppdrag av fakulteterna 28 mnkr, kostnad 
för forskarnas publicering 3 mnkr, kostnad för bibliotekssystem 5 mnkr, kostnad för läsplatser och 
biblioteksverksamhet 56 mnkr.  

Övriga gemensamma kostnader (avgifter, gemensamma lokaler mm) 69 mnkr 
Gemensamma undervisningslokaler, caféer och restauranger, återvinning, säkerhet m.m. 18,5 mnkr, 
personalrelaterade kostnader som rehab och trygghet, personförsäkringar m.m. 6,8 mnkr, Facklig 
förtroendemannatid m.m. 8,4 mnkr, bankavgifter, riksrevision 2 mnkr, internpost 2,6 mnkr, BONUS 
presskopia avtal 4,1 mnkr, Utvecklingsenhet och bibliotek i HBG 10 mnkr, studenthälsa, teckentolkar 
m.m. 7,8 mnkr, företagshälsovård 6,5 mnkr, basfinansiering kongressverksamhet 1,5 mnkr, samt 1 
mnkr till Gamla Biskopshusets driftskostnader. 

Bas-IT 66 mnkr 

Datanät: SUNET 13 mnkr, LUNET 15 mnkr, CFL 17 mnkr, Microsoft site licens 4 mnkr, E-post 6 
mnkr, Servicedesk 3 mnkr, Identitetshantering (Lucat – nytt när IAM projekt är klart) 4 mnkr, 
säkerhet, IT arkitekt mm 4 mnkr. 

Förvaltningen 222 mnkr 

– Sektionen Student och utbildning; (antagning, examenshantering, studieverkstad, pedagogiskt 
stöd till studenter, central studievägledning, Ladokhantering) 29 mnkr,  

– Sektionen Externa relationer: (administrativt stöd till internationalisering, avtal, partnerskap, 
besök, mobilitet på centrala avtal, stipendiehantering, studentförsäkringar, mottagande och 
service till studenter, karriär och alumni, nationell rekrytering mm) 27 mnkr, 

– Sektionen Personal (lönekontor, expertstöd i olika personalfrågor) 31 mnkr,  
– Sektionen Ekonomi (budget och uppföljning, inköp och upphandling, redovisning och 

kvalitetssäkring m.m.) 26 mnkr,  
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– Sektionen Kommunikation (stöd till ledning i kommunikationsfrågor, press och nyheter, LUM, 
stöd i frågor som rör varumärke, internkommunikation) 8 mnkr,  

– Sektionen Forskning, samverkan och innovation (Forskningsservice, Samverkan, 
Donatorrelationer, LU Open, LU Innovation system) 33 mnkr,  

– Sektionen Juridik och dokumenthantering (juridisk expertis, registratur, arkivering och 
dokumenthantering, systemförvaltning diarieföringssystem) 10 mnkr,  

– LU Byggnad (lokalplanering, avtal, byggprojekt, hyresdebitering, arbetsmiljö, säkerhet och 
miljöfrågor) 16 mnkr,  

– Universitetsledningens stab (universitetsledningens sekretariat, stöd i planeringsfrågor, stöd i 
utvecklingsfrågor) 16 mnkr,  

– Lokalhyra, lokalvård, inventarier m.m. 27 mnkr. 

Administrativa system 73 mnkr 
System inom utbildning (Ladok, NyA, Lubas, Survey and Report, Interbas, MIRA) 31 mnkr, 
personalsystem (Primula, E-rekrytering) 5 mnkr, ekonomisystem (Orfi, Lupin, EOS, Lupos, E-
kontrakt) 12 mnkr, kommunikation (Webb, Awelu (översättning)) 18 mnkr, dokumenthantering (DFS, 
SYLL) 4 mnkr, ledningsinformation (Kuben) 2 mnkr, lokaler och schema (Time Edit) 1 mnkr. 

Lokal avgift (tidigare en del av lönebikostnaden)  39 mnkr 
Kostnader för delpensioner, avtalspensioner, omställningar, föräldraersättning doktorander, avgifter 
till trygghetsstiftelsen, avsättning partsgemensamma medel m.m. 

TOTALA UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2014 586 mnkr 
 
Varav finansiering genom debitering av fakulteterna inkl. lokal avgift:  581 mnkr 
och finansiering av uttag för indirekta kostnader vid extern försäljning:  5 mnkr 
 
I tabellen nedan framgår de universitetsgemensamma kostnadernas utveckling under perioden 2010-
2014:  
 

 2014 
(mnkr) 

% av total kostnad året innan Ökning 2010-2014 

Ledning och styrning 25 0,34 % -1 % 

Universitetsbiblioteket 92 1,26 % 16 % 

Centrala kostnader som berör 
hela LU 

69 0,94 % -1 % 

Bas IT  66 1,23 % 11 % 

Förvaltningen 
(lön och drift) 

222 3,04 % 13 % 

Administrativa system 73 0,99 % 34 % 

TOTALT (exkl. lokal avg.) 547 7,48 % 13 % 

 
Under perioden 2010 till 2014 ökade universitetets kostnader med 26 procent och förvaltningens 
kostnader med 13 procent. Universitetets strävan är att universitetsgemensamma kostnader 
procentuellt bör öka med högst hälften av motsvarande ökning för universitetets totala kostnader. 
Strävan har därmed uppnåtts under perioden. 
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Förslag till ökade universitetsgemensamma kostnader 2015 
Grundutbildnings- och forskningsanslag som delas ut till fakulteterna ligger i ungefär samma nivå som 
föregående år, externa forskningsanslag beräknas i prognoser fortsätta öka och forskning men framför 
allt grundutbildning genererar underskott. De ökningar som föreslås för 2015 är endast sådana 
kostnader som universitetet inte kan påverka eller som är en följd av tidigare beslut. De är: 
 
Universitetsbiblioteket - e-media    3,3 mnkr 
Täckning för reella prisökningar för universitetsbibliotekets e-mediaprenumerationer för 2014 och 
2015. Detta gäller e-media som köps in universitetsgemensamt för att användas av alla fakulteter. 
Prisökningar uppgår till i snitt 5 % per år vilket är betydligt mer än de pris- och löneuppräkningar som 
anslagen räknas upp med. Universitetsbibliotekets totala universitetsgemensamma tilldelning 2015 
uppgår därmed till totalt 95 812 tkr inklusive pris- och löneomräkning.  

Övriga gem. kostnader – BONUS presskopia avtal  1,5 mnkr 

Universitetet debiteras enligt avtal per helårsstudent. En ökning av den nationella debiteringen görs 
från 150 kr till 200 kr per helårsstudent. Avtalet ger en ökad möjlighet för digital hantering. 

Bas-IT – IAM – ny identitetshantering (ersätter Lucat)  2,7 mnkr 
Projekt IAM kommer att vara klart under 2014 och kostnad för nytt system ökar från dagens 4 mnkr 
till 6,7 mnkr. Projektet innebär en nödvändig kvalitetsökning och systemet är en grund för 
funktionalitet i alla administrativa system.  

Administrativa system – Ladok   1,8 mnkr 
Det studieadministrativa systemet Ladok hanteras av ett konsortium mellan universitet och högskolor i 
Sverige. Lärosätena betalar utifrån storlek/antal helårsstudenter. Universitetets andel är ca 8 % av total 
kostnad. Konsortiet uppgraderar Ladok till en ny version Ladok3 vilket kommer innebära ökade 
kostnader för konsortiemedlemmarna. 

Ändrad finansieringsform – Konstintendent   -0,5 mnkr 
Konstintendentens organisatoriska placering har fr.o.m. 2014 ändrats från förvaltningen till Skissernas 
museum (LUKOM). Då finansieringsformen för de olika verksamheterna skiljer sig åt så minskas de 
universitetsgemensamma kostnaderna och anslag till LUKOM ökar med motsvarande belopp. 

Universitetsgemensam kostnad 2014 finansierat från  
fakulteterna (exkl lokal avgift)  542 mnkr 
Universitetsgemensam kostnad 2014 finansierat från extern försäljning    5 mnkr 
Summa föreslagna ökningar 2015 enligt ovan  8,8 mnkr 
Pris – och löneomräkning (0,7922 %) 4,3 mnkr 
Förslag till ny universitetsgemensam kostnad 2015  560,1 mnkr 
 
Förslag till ny lokal avgift 2015 39 mnkr2 
 
De universitetsgemensamma kostnaderna debiteras med hjälp av uppskattningar/schabloner mellan 
utbildning och forskning. Stödet till utbildning är mer omfattande än stödet till forskning. Förslaget för 
2015 innebär att kostnaderna för utbildning fortsätter öka – flera av kostnadsökningarna belastar till 
största del utbildning t.ex. BONUS-presskopia avtal och systemet Ladok. Flera delar av de 
universitetsgemensamma kostnaderna fördelas mellan utbildning och forskning i relation till 
universitetets omsättning mellan verksamheterna. Schablonen har under flera år varit 35 % för 
utbildning och 65 % för forskning. Under de senaste två åren har omsättningen istället varit 33 % 
utbildning och 67 % forskning och därför har schablonen ändrats till 33 % för utbildning och 67 % för 
forskning. Detta medför en minskad belastning på utbildning och en ökad belastning på forskning. 
  

2 PLO-uppräknad 
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Förslaget för 2015 innebär att de indirekta kostnaderna för stödverksamheten på universitetsgemensam 
nivå uppgår till 7,44 procent samt 0,52 procent i lokal avgift av total kostnad (debitering som belastar 
fakulteterna). Detta innebär följande fördelning mellan verksamheterna: 
 
Utbildning:  10,27 % av total kostnad 
Forskning:  5,93 % av total kostnad 
 
I tabellen nedan framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren.3 
    

 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015 
förslag 

Universitetsgemensamma 
kostnader/total kostnad 
föregående år (%) 

8,57 8,43 8,11 7,73 7,47 7,47 7,44 

Ram inkl pris och lön 
(mnkr) 

462 484 496 507 517 547 560 

Lokal avgift (mnkr)     38 39 39 

Lokal avgift/total kostnad 
föregående år (%) 

    0,55 0,54 0,52 

 
Pris- och löneomräkning för 2015 är beräknad till 0,7922 %, vilket för universitetsgemensam nivå 
innebär en ökning av ramen med 4,3 mnkr och en ökning för lokal avgift med 0,3 mnkr.  
  

3 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 
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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, NÄLU, USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och förvaltningen i 
uppdrag att i budgeten för 2015 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, 
arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna samt i budgeten ta med de förslag till 
åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys, 

3. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom utbildning enligt bilaga 1, 

4. att  fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom utbildning enligt bilaga 2, 

5. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel som erhållits 
baserat på Universitetskanslersämbetets utvärderingar, 

6. att fastställa avsättningar för riktade ändamål och senare beslut inom utbildning, enligt avsnitt 
4.5, samt ge rektor i uppdrag att mera i detalj besluta om fördelningen av medel för senare 
beslut, 

7. att fastställa resursfördelningen för 2015 inom forskning enligt bilaga 3, 

8. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2016-2018 inom forskning enligt bilaga 4, 

9. att fastställa avsättningar för riktade ändamål och senare beslut inom forskning, enligt avsnitt 
5.7, samt ge rektor i uppdrag att mera i detalj besluta om fördelningen av medel för senare 
beslut,  

10. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 55 mnkr per år 2013-2022, 

11. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2015 till USV, LUKOM, NÄLU, 
MAX IV-laboratoriet och UB enligt bilagorna 1 och 3, 

12.  att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna inklusive lokal avgift 2015 till 599 mnkr, 
varav internrevisionen tilldelas 3 605 tkr,  

13. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma service-
funktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2015 enligt bilaga 5, 

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

15. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelning av räntenettot,  

16. att fortsätta från räntenettot bygga upp en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts 
ökade hyreskostnader samt 

17. att fastställa fördelningen av lokalfonden enligt bilaga 6.
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Bilaga 1 

 

Resursfördelning för 2015 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,007922
Uppdrag som finansieras av kapital Gemensam finansiering

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

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) 171 287 156 540 71 248 132 160 488 844 324 846 116 710 317 897 14 295 0 3 264 0 0 1 797 091
Pris- och löneomräkning 1 357 1 240 564 1 047 3 873 2 573 925 2 518 113 0 26 0 0 14 237
Förändrade uppdrag 2015 enl BP15 9 818 -606 9 212
Förändrade uppdrag 2015 enligt VÅP15, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag -5 800 -5 800
Tillfälliga platser BP 13 (sista året) 384 352 165 288 1 111 708 268 690 34 4 000
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2015 1 953 2 357 8 037 855 7 523 3 004 3 802 1 340 22 711 51 582
Finansiering enl kompletterande resursfördeln 2015 -21 635 -21 635
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Infasning 2014 ämneslärarutb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Infasning 2014 CH kapitalfinansierat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 0 22 26 0 0 0 0 -12 0 0 72 0 0 108
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo övrigt kapitalfinansierat 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 0 0 50
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 0 2 921 8 067
TFHS 6 000 6 000
Gemensam finansiering KOM, UB 16 299 5 838 22 137
Ökning pliktexemplarsfunktionen och Botan 860 450 1 310
Gemensam finansiering, jiddisch 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 279 228 1 647 2 190 4 344
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 1 797 1 273 652 190 1 778 460 910 1 426 514 9 000
Gemensam finansiering övrigt 33 000 33 000
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 889 -4 603 -2 160 -3 772 -14 373 -9 304 -3 379 -9 031 -437 -14 -439 0 -52 400

0
0

Summa 175 741 164 287 83 211 130 768 505 221 323 414 122 292 315 960 21 528 20 570 15 089 6 288 35 576 1 919 944
Utbildningsuppdrag 173 028 157 100 75 255 131 495 508 646 329 253 119 578 319 593 14 450 15 528 0 0 1 843 926
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Planeringsförutsättningar för 2016 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2015-års prisläge
Uppdrag som finansieras av nya medel eller kapital Gemensam finansiering

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

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2015 för uppdrag (ej kapital) 172 644 157 780 71 812 133 207 502 535 326 813 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 820 540
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 enligt VÅP14, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2016 exkl plo enl BP15 9 251 1 361 10 612
Kvalitetsförstärkning 2016 0
Plo på förändrade uppdrag, kvalitetsförstärkning 0
Förändrade uppdrag 2016 enligt BP15 0
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2016 0
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500

0
0
0

Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 0 22 26 0 0 0 0 -12 0 0 72 0 0 108
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Plo kapitalfinansierat 2016 0
Svenska för utbytesstud, särskilt utbuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 279 228 1 662 2 160 4 329
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 9 000 9 000
Gemensam finansiering övrigt 31 800 31 800
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 734 -4 616 -2 092 -3 652 -14 169 -9 045 -3 271 -8 744 -423 -14 -426 0 -51 185

0
0

Summa 171 762 166 092 74 426 129 555 504 278 320 861 117 420 312 761 14 993 20 570 15 102 6 288 42 300 1 896 409
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Planeringsförutsättningar för 2017 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2014-års prisläge
Uppdrag som finansieras av nya medel eller kapital Gemensam finansiering

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

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2016 för uppdrag (ej kapital) 172 644 157 780 71 812 133 207 511 786 328 174 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 831 152
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 enl VÅP14, ligger kvar 1 732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2017 exkl plo enl BP15 7 392 1 362 8 754
Kvalitetsförstärkning 2016 0
Plo på förändrade uppdrag, kvalitetsförstärkning 0
Förändrade uppdrag 2017 enligt BP15 0
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2017 0
Omställningsbidrag LTH 5 000 5 000
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500

0
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 0 22 26 0 0 0 0 -12 0 0 72 0 0 108
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Plo kapitalfinansierat 2016+2017
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 0 228 1 662 2 160 4 050
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 9 000 9 000
Gemensam finansiering övrigt 34 500 34 500
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 934 -4 812 -2 180 -3 807 -14 981 -9 468 -3 410 -9 115 -441 -14 -444 0 -53 606

0
0

Summa 171 562 165 617 74 337 129 400 510 858 321 801 117 281 312 390 14 976 20 570 15 084 6 288 45 000 1 905 163
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Planeringsförutsättningar för 2018 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2014-års prisläge
Uppdrag som finansieras av nya medel eller kapital Gemensam finansiering

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

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2017 för uppdrag (ej kapital) 172 644 157 780 71 812 133 207 519 178 329 536 117 635 320 415 14 408 0 3 290 0 0 1 839 906
Pris- och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2015 enl VÅP14, ligger kvar 1732 3 051 4 783
Förändrade uppdrag 2018 exkl plo enl BP15 2 198 2 198
Kvalitesförstärkning 2017 0
Plo på förändrade uppdrag, kvalitetsförstärkning 0
Förändrade uppdrag 2018 enligt BP15 0
Kvalitetsbaserad resursfördelning 2018 0
Satsning på SAS-kurser 1 500 1 500

0
Ämneslärarutbildning 9 115 9 115
Campus Helsingborg kapitalfinansierat 2 832 3 242 -1 500 4 574
Plo kapitalfinansierat CH + ämneslärarutb 2015 0 22 26 0 0 0 0 -12 0 0 72 0 0 108
Övrig kapitalfinansiering 1 898 1 200 1 662 1 000 500 6 260
Plo kapitalfinansierat från 2015 0 15 10 0 0 0 13 0 8 4 0 50
Plo kapitalfinansierat 2016+2017+2018 0
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag 5 800 5 800
Plo svenska för utbytesstudenter 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 765 1 381 2 921 8 067
Gemensam finansiering KOM, UB 17 159 6 288 23 447
Gemensam finansiering till fakulteter 800 800
Gem fin resor och merkostnader CH 0 228 1 662 2 160 4 050
Gem fin extra tilldeln SAS-kurser, svenska 87 1 281 441 1 809
Stimulansmedel internationalisering 9 000 9 000
Gemensam finansiering övrigt 34 500 34 500
Gemensam finansiering från fakultet/motsv -4 942 -4 819 -2 184 -3 813 -14 924 -9 482 -3 415 -9 128 -441 -14 -444 0 -53 606

0
0

Summa 171 554 165 610 74 334 129 394 508 114 321 786 117 276 312 376 14 975 20 570 15 084 6 288 45 000 1 902 361

33 

 



Bilaga 3 

 

Resursfördelning för 2015 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,007922

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2014 exkl SFO 71 100 217 277 36 634 29 676 343 136 301 124 408 129 119 911 38 281 18 358 65 000 17 375 35 000 0 1 701 001
Max-lab/N-fak enl tidigare tilldelning 775 775
Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 563 1 721 295 235 2 718 2 386 3 233 950 325 149 521 138 13 235
Förändrade uppdrag 2015 2 000 2 000

0
Strategiska forskningsmedel 26 327 85 536 23 344 19 434 154 641
Strat forsknmedel för vidareförmedling, inkl plo 33 946 33 946
Plo strat forsknmedel 0 0 0 0 209 678 185 0 0 0 0 0 0 185 1 256

0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000
GIS-centrum 250 250
Ökad hyra Skissernas museum 1 500 1 500
Konstintendenten från Förvaltningen 473 473
Plo konstintendenten 4 4
Reducerade indir kostn motsv ovan -19 -58 -10 -8 -98 -103 -115 -32 -11 -5 -18 -477

0
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -161 -486 -84 -72 -822 -860 -960 -271 -92 -46 -146 0 0 0 -4 000

0
Ökning pliktexemplarsfunktionen 1 350 1 350
Riktade ändamål, forskarskola HT 5 000 5 000
Riktade ändamål och senare beslut 55 678 55 678
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
Extra strategiska forskningsmedel 30 000 30 000
Summa 72 584 224 854 37 935 32 630 371 470 388 760 434 066 122 558 41 504 20 933 66 132 18 863 35 000 205 743 2 073 032
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Planeringsförutsättningar för 2016 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2015 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 66 279 18 863 35 000 0 1 720 111
Ökning basfinasiering MAX IV 5 000 5 000
Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2016 0

0
Strategiska forskningsmedel 0 0 0 0 26 514 86 139 23 509 0 0 0 0 0 0 19 571 155 733
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
Plo strat forsknmedel 0

0
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -483 -83 -70 -822 -860 -961 -267 -91 -46 -157 0 0 0 -4 000

0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000

0
Riktade ändamål, forskarskola HT 5 000 5 000
Riktade ändamål och senare beslut 49 745 49 745
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 36 000 36 000
Summa 72 586 224 857 37 936 32 632 371 448 388 685 434 046 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 205 762 2 077 935
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Planeringsförutsättningar för 2017 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2016 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 71 279 18 863 35 000 0 1 725 111
0

Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2017 0

0
Strategiska forskningsmedel 26 514 86 139 23 509 19 571 155 733
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
Plo strat forsknmedel 0

0
Jämställdhetssatsning nya professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -483 -83 -70 -822 -860 -961 -267 -91 -46 -157 0 0 0 -4 000

0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000

0
Riktade ändamål och senare beslut 54 845 54 845
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 36 000 36 000
Summa 72 586 219 857 37 936 32 632 371 448 388 685 434 046 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 210 862 2 078 035
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Planeringsförutsättningar för 2018 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2015-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX UB
rektors 
stat fo 
medel

riktade 
ändamål 

och senare 
beslut

Summa

Tilldelning 2017 exkl SFO 71 644 218 940 36 919 31 903 345 756 303 407 411 497 120 829 38 596 20 479 71 279 18 863 35 000 0 1 725 111
0

Linnémiljöer LUCSUS och Circle 1 000 1 000
SASNET utvärderas inför 2016 1 800 1 800
Ökningar 2013 ligger kvar, ej i ramen 600 500 1 100
Pris-och löneomräkning 0
Förändrade uppdrag 2018 0

0
Strategiska forskningsmedel 26 514 86 139 23 509 19 571 155 733
Strat forsknmedel för vidareförmedling 33 946 33 946
Plo strat forsknmedel 0

0
Jämställdhetssatsning nya  professorer 4 000 4 000
Gemensam finansiering jämställdhet -158 -483 -83 -70 -822 -860 -961 -267 -91 -46 -157 0 0 0 -4 000

0
Kompletterande forsk ESS, MAX, MV 1 100 1 400 500 800 2 000 200 6 000

0
Riktade ändamål och senare beslut 45 545 45 545
Riktade ändamål, ESS och MAX IV 62 500 62 500
För senare fördelning nya medel FoI-prop 13 45 500 45 500
Summa 72 586 219 857 37 936 32 632 371 448 388 685 434 046 122 562 41 504 20 933 71 121 18 863 35 000 211 062 2 078 235
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Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma servicefunktioner
vid Campus Helsingborg 2015

(tkr)
Universitetsgem kostnader 2015 Universitetsgem kostnader 2014

Område Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr
LTH 60 856 257 67 448 128 561 60 735 558 64 888 126 181 2 379
N 15 667 203 49 138 65 007 14 839 57 47 637 62 533 2 474
J 8 512 315 3 535 12 362 8 646 490 3 217 12 353 9
S 39 379 849 15 261 55 489 40 118 591 15 215 55 924 -436
EHL 23 666 429 10 247 34 342 23 043 483 10 420 33 946 395
M 40 210 1 921 95 298 137 429 42 002 1 796 88 205 132 003 5 426
K 15 631 0 2 040 17 671 16 242 0 1 813 18 055 -384
HT 21 348 63 22 819 44 229 21 529 43 22 392 43 964 265
MAX IV LAB 0 0 9 611 9 611 0 0 8 798 8 798 813
KOM 2 904 0 947 3 851 2 668 0 799 3 466 385
USV 5 944 2 043 9 489 17 475 6 241 1 412 9 176 16 829 646
NÄLU-HKR 1 065 0 0 1 065 0 0 0 0 1 065
NÄLU-LU 1 344 2 0 1 346 1 271 47 0 1 318 27
Totalt 236 525 6 081 285 832 528 438 237 334 5 477 272 561 515 372 13 066

Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus
Helsingborg 2015

(tkr)
Område Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2014 Förändr
LTH 2 158 0 405 2 564 2 535 28
N 556 0 295 851 818 33
J 302 0 21 323 323 0
S 1 397 0 92 1 488 1 502 -14
EHL 839 0 62 901 873 28
M 1 426 0 573 1 999 2 024 -25
K 554 0 12 567 581 -14
HT 757 0 137 894 895 -1
MAX IV LAB 0 0 58 58 55 3
KOM 103 0 6 109 99 10
USV 211 0 57 268 276 -8
NÄLU-HKR 38 0 0 38 0 38
NÄLU-LU 48 0 0 48 45 3
Summa (tkr) 8 388 0 1 718 10 106 10 026 80
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Fördelning av kostnader för CFL LU 2015

(tkr)
Område År 2015 Jmf 2014 Förändr
LTH 4 380 4 453 -73
N 2 732 2 645 88
J 358 345 13
S 1 649 1 667 -18
EHL 971 1 042 -71
M 3 307 3 251 56
K 422 430 -8
HT 1 798 1 778 20
MAX IV LAB 445 386 59
KOM 114 112 2
USV 424 491 -67
Summa 16 600 16 600 0

Fördelning av debitering för lokal avgift 2015

(tkr)
Område Utbildning Uppdragsutb Forskning TOTALT Jmf 2014 Förändr
LTH 3 026 12 6 558 9 595 9 698 -103
N 761 6 4 825 5 591 5 454 137
J 435 14 341 790 810 -20
S 1 999 51 1 528 3 577 3 695 -117
EHL 1 198 18 1 016 2 232 2 341 -109
M 1 797 81 8 189 10 068 9 673 394
K 787 0 206 993 1 008 -15
HT 1 159 3 2 430 3 593 3 583 10
MAX IV LAB 0 0 1 017 1 017 870 148
KOM 119 0 89 209 201 8
USV 268 38 889 1 195 1 220 -25
NÄLU-HKR 0 0 0 0 0 0
NÄLU-LU 1 0 0 1 1 0
Totalt 11 550 223 27 088 38 861 38 553 308
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Fördelning av lokalfond (tkr) 

  Fakultet/motsvarande Ombyggnadsprojekt Totalt 
HT LUX 5 000 
LTH Motorlab 3 660 

LUKOM 
Ny entré till Skissernas 
museum 1 000 

S Eden 3 055 
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