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Totalbudget för Lunds universitet 2020

· Budgeterat resultat för 2020 visar på ett överskott på 38 miljoner kronor
fördelat på 8,7 miljoner kronor inom utbildning och 29,7 miljoner kronor
inom forskning.

· Intäkterna förväntas öka med 222 miljoner kronor jämfört med utfallet 2019
och beräknas till 9 132 miljoner kronor.

· Kostnaderna beräknas till 9 093 miljoner kronor vilket är en ökning med
241 miljoner kronor jämfört med utfallet 2019.

· Beräknat utgående myndighetskapital 2020 är 1 830 miljoner kronor.

· Finansiella intäkter och kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos
och visar ett överskott på 8 miljoner kronor.
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Totalbudget

Lunds universitets totalbudget för 2020 visar ett överskott på 38 miljoner kronor. Det kan
jämföras med 2019 års utfall som blev ett överskott på 57 miljoner kronor. Totalbudgetens
överskott fördelas på ett överskott inom utbildningen på 8,7 miljoner kronor och ett överskott
inom forskningen på 29,8 miljoner kronor.

Fördelningen till fakulteterna bygger på resursfördelningen enligt Verksamhetsplan och
resursfördelning 2020, dnr 2019/89.

Summan av fakulteternas rapporterade budgetar visar ett underskott på 49 miljoner kronor
fördelat på 14 miljoner kronor på utbildning och 35 miljoner kronor på forskning. Det
budgeterade underskottet är en effekt av de åtgärder och satsningar som fakulteterna planerar i
syfte att öka kvaliteten och minska myndighetskapitalet. Erfarenheter från tidigare år visar
dock att de åtgärder och insatser som planerats ofta blir fördröjda beroende på utdragna
rekryteringsprocesser och konkurrens om den efterfrågade kompetensen och att intäkter
generellt budgeteras med försiktighet.

För att balansera budgeten finns det en justeringspost. Justeringsposten innehåller dels en
övergripande bedömning av universitetets ekonomi och dels en bedömning av varje fakultets
budget. Hänsyn tas till utfallet för 2019 och tidigare år i förhållande till budget och prognos
samt lämnade budget- och bokslutskommentarer från fakulteter.

Universitetets mål att minska det balanserade kapitalet kvarstår och de planerade satsningarna
fortsätter.

Budget Utfall
(mnkr) 2020 2019
Intäkter 9 132 8 909 222 2,5%
Kostnader 9 093 8 852 241 2,7%
Resultat 38 57 -18

Transfereringar 232 355 -123

Förändring
2019-2020
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Intäkter och kostnader

Intäkter av anslag
Anslagsintäkterna beräknas till 4 931 miljoner kronor, en ökning med 168 miljoner kronor
jämfört med utfallet för 2019.
Anslag för utbildning på grund- och avancerade nivå beräknas öka med 66 miljoner kronor till
2 284 miljoner kronor medan anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå beräknas
öka med 102 miljoner kronor till 2 647 miljoner kronor jämfört med utfallet 2019. I ökningen
ligger dels förändringen till följd av pris- och löneomräkningen men även regeringens
satsningar som redovisas i regleringsbrevet för budgetåret 2020 avseende Lunds universitet.
I anslagen till forskning och utbildning ingår ersättning för den kliniska delen av
läkarutbildningen (ALF) och dessa beräknas sammantaget till 468 miljoner kronor, en ökning
med nära 13 miljoner kronor eller 2,8 procent.
Av de totala anslagsintäkterna beräknas 30 miljoner kronor användas till transfereringar av
strategiska forskningsmedel vilket är i nivå med föregående år.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Avgiftsintäkterna förväntas minska något i förhållande till 2019. Beräknad intäkt 2020 är 700
miljoner kronor medan utfallet 2019 blev 741 miljoner kronor. En viss försiktighet ingår i
bedömningen då dessa intäkter tenderar att variera över åren. Fakulteterna har beräknat
avgiftsintäkterna till 679 miljoner kronor vilket skulle innebära minskning med 62 miljoner
kronor jämfört med utfallet 2019. Fakulteterna förväntar sig en minskning av avgiftsintäkter
inom verksamhetsgrenen utbildning på 15 procent jämfört med utfallet 2019 medan nivån
förväntas vara nästan oförändrad inom verksamhetsgrenen forskning.

Intäkter av bidrag
Bidragsintäkterna beräknas till 3 480 miljoner kronor vilket är en ökning med 119 miljoner
kronor jämfört med 2019, motsvarande 3,5 procent. Budgeten bygger på tidigare års utfall för
intäkter av bidrag och överensstämmer väl med fakulteternas beräkning.

Finansiella intäkter
Finansiella intäkter budgeteras utifrån Riksbankens prognos och beräknas uppgå till 21
miljoner kronor 2020.

Kostnader för personal
Personalkostnaderna motsvarar ungefär 63 procent av de totala kostnaderna och beräknas till
5 726 miljoner kronor, varav 1 731 miljoner kronor på utbildning och 3 995 på forskning.
Jämfört med 2019 är det en ökning med 210 miljoner kronor eller 3,8 procent. Av

Intäkter och kostnader 2018 - 2020
(mnkr) Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020 2018 - 2019 % 2019 - 2020 %
Anslag 4 664 4 763 4 931 99 2% 168 4%
Avgifter 744 741 700 -3 0% -41 -6%
Bidrag 3 095 3 361 3 480 266 9% 119 4%
Finansiella intäkter 14 30 21 16 116% -9 -30%
Resultatandelar 20 15 0 -6 -28% -15 -100%
Totala intäkter 8 536 8 909 9 132 373 4% 222 2%
Personal 5 236 5 517 5 726 280 5% 210 4%
Lokaler 1 042 1 083 1 107 41 4% 25 2%
Övrig drift 1 646 1 704 1 712 57 3% 8 0%
Finansiella kostnader 34 14 13 -21 -60% -1 -5%
Avskrivningar 505 536 535 31 6% -1 0%
Totala kostnader 8 464 8 852 9 093 388 5% 241 3%

Utfall 2018 - 2020 Förändring 2018 - 2020
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personalkostnaderna utgör beräknade lönekostnader 3 566 miljoner kronor och
lönebikostnader 1 863 miljoner kronor. Motsvarande siffror 2019 var 3 328 miljoner kronor i
lönekostnader och 1 866 i lönebikostnader. Det ger en ökning på 7,2 procent i lönekostnader
och beror till stor del på fakulteternas satsningar som finansieras av ackumulerat
myndighetskapital.
Inför budget 2020 har beslut fattats om att öka lönebikostnaderna för att få bättre täckning av
kostnaderna för pensionspremierna. Lönebikostnaderna höjs med 2 procent till 52 procent
2020 och betyder att kostnaderna för all verksamhet ökar med ungefär 70 miljoner kronor. Det
kommer att belasta varje verksamhet och fakultet genom ett ytterligare påslag på direkt
lönekostnad.

Kostnader för lokaler
Lokalkostnaderna beräknas till 1 107 miljoner kronor vilket är en ökning med 25 miljoner
kronor jämfört med utfallet 2019. Budgeten innehåller ökade hyreskostnader på cirka 6
procent men minskade kostnader för övriga lokalkostnader som el och bränsle.

Övriga driftskostnader
De övriga driftskostnaderna beräknas uppgå till 1 712 miljoner kronor vilket motsvarar
ungefär 19 procent av de totala kostnaderna. Driftskostnaderna förväntas ligga på ungefär
samma nivå som 2019 då utfallet blev 1 704 miljoner kronor. Köpta tjänster och varor och
material förväntas öka något medan inköp av korttidsinventarier förväntas minska.

Finansiella kostnader
Finansiella kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos och beräknas uppgå till 13
miljoner kronor 2020.

Avskrivningar
Avskrivningarna förväntas ligga kvar på oförändrad nivå, 535 miljoner kronor jämfört med
utfallet 2019. Låneramen för Lunds universitet uppgår enligt regleringsbrevet till 575 miljoner
kronor.

Kostnadsfördelning 2017-2019
Utfall 2018 Utfall 2019 Budget 2020

Lön (inkl soc. avg. och pension) 61,1% 61,4% 61,3%
Övriga personalkostnader 0,8% 0,9% 1,6%
Lokalkostnader 12,3% 12,2% 12,2%
Övriga driftskostnader 19,5% 19,2% 18,8%
Finansiella kostnader 0,4% 0,2% 0,1%
Avskrivningar 6,0% 6,1% 5,9%
Totala kostnader 100% 100% 100%

%



5

Budget per verksamhetsgren

Utbildning
Resultatet för verksamheten inom utbildning på grund- och avancerad nivå visade 2019 ett
överskott på 17 miljoner kronor, att jämför med ett budgeterat överskott på 3 miljoner kronor.
Överskottet återfinns främst inom övrig drift men även inom avgifter som hamnade 16
miljoner kronor över budget.

Budgeten för 2020 visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Intäkterna ökar beroende på ökade
anslag medan avgifter och bidrag beräknas minska något jämfört med utfallet 2019, avgifter
med 35 miljoner kronor och bidrag med 4 miljoner kronor.
Kostnaderna beräknas öka med 31 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 procent. Det är främst
personalkostnader men även lokalkostnader och avskrivningar som förväntas öka.

Myndighetskapitalet inom utbildning var vid utgången av 2019 426 miljoner kronor och
beräknas vid utgången av 2020 vara 435 miljoner kronor, eller 15,4 procent.

Forskning
Resultatet för forskning och utbildning på forskarnivå 2019 blev ett överskott på 40 miljoner
kronor att jämföra med ett budgeterat överskott på 79 miljoner kronor.

År 2020 budgeteras ett överskott på 30 miljoner kronor för verksamhetsgrenen. Intäkterna
ökar, både anslag och bidrag förväntas öka jämfört med 2019. Satsningar på att förbruka
myndighetskapital gör att kostnaderna beräknas öka och en ökad personalstyrka förväntas öka
driftskostnaderna. Kostnader för löner exklusive lönebikostnader beräknas öka med 94
miljoner kronor vilket motsvarar en ökning på 4 procent.

Myndighetskapitalet inom forskningsverksamheten beräknas öka med 70 miljoner kronor
sedan ingången av 2019 och uppgår enligt budget till 1 395 miljoner kronor vid utgången av
2020 vilket motsvarar 20,7 procent.

Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2020 2019 2019-2020
Utbildning
Intäkter 2 690 2 667 23 0,9%
Kostnader 2 681 2 650 31 1,2%
Resultat 9 17 -8
Forskning
Intäkter 6 442 6 242 200 3,2%
Kostnader 6 412 6 203 209 3,4%
Resultat 30 40 -10
Totalt 38 57 -18



6

Kommentarer per fakultet

Ekonomihögskolan
Ekonomihögskolan har under åren 2016-2019 ökat personalstyrkan då flertalet institutioner
vidtagit satsningar i syfte att förbruka ackumulerat myndighetskapital. 2019 påbörjades en
utfasning av de vidtagna satsningarna vilket har resulterat i att antalet tidsbegränsade
anställningar minskar. Inför 2020 väntas ytterligare minskning av antalet tidsbegränsade
anställningar vilket gör att personalstyrkan förväntas minska.
Ekonomihögskolans budgeterade resultat 2020 visar på ett underskott på 2,7 miljoner kronor.

Utbildning
Ekonomihögskolan står sig fortsatt stark inför år 2020. Söktrycket till utbildningarna är
fortsatt högt och man räknar med att nå universitetets utbildningsuppdrag för 2020.
Antalet avgiftsstudenter förväntas vara ungefär 130 helårsstudenter vilket är 10 fler än budget
2019 och den avgiftsfinansierade utbildningen väntas generera sammanlagt 10 miljoner kronor
under 2020.
Resultatet för verksamhetsgrenen beräknas hamna på ett underskott på 2,7 miljoner kronor
2020. Underskottet hänförs till stor del till det minskade anslaget för spetsutbildning i
entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen samt de ökade lönebikostnaderna.

Forskning
Ekonomihögskolan tilldelas 1,8 miljoner kronor i ökat anslag inom forskning vilket möjliggör
en fortsättning på Ekonomihögskolans program för gästprofessorer. Satsningen innebär
deltidsanställning av åtta gästprofessorer av underrepresenterat kön och har under de senaste
åren finansierats med myndighetskapital.
Budget 2020 visar på ett resultat i balans för verksamhetsgrenen och de totala kostnaderna
beräknas uppgå till 195 miljoner kronor vilket är i nivå med 2019.

Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT)
Det budgeterade resultatet för HT-fakulteterna visat ett överskott på 25 miljoner kronor 2020.
Verksamhetsnivån fortsätter att stiga jämfört med tidigare år och ökningen beror främst på
fortsatt utbyggnad av lärarutbildningen, fler externfinansierade projekt, satsningar på fler
postdoktorer och doktorander, höjningen av lönekostnadspåslaget samt beräknade
löneökningar.

Utbildning
HT-fakulteternas utbildningsproduktion har under de senaste åren sjunkit. För 2019 verkar
denna utveckling ha fortsatt om än i minskande takt och den senaste helårsprognosen indikerar
en underproduktion jämfört uppdraget med 9,4 procent. De bakomliggande orsakerna till
nedgången anses bero dels på en demografisk effekt med minskande ungdomskullar och dels
på en högkonjunktur med stark arbetsmarknad. Effekten förstärks av att studenter som väljer

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 -0,5 -2,0 -2,6
Budget 2020 -2,7 0,0 -2,7

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 5,5 25,9 31,4
Budget 2020 0,0 25,1 25,0
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HT-ämnen i andra hand, till följd av den allmänna nedgången i studenttillströmning till
universitetet, i större utsträckning kommer in på sina förstahandsval. Fakultetsledningen
arbetar intensivt med att minska denna risk och fortsätter att tillämpa den modell som
beslutades förra året avseende vilka parametrar som påverkar hur fakultetens
utbildningsuppdrag ser ut.
Med utgångspunkt i denna modell har omfördelningar/satsningar av utbildningsuppdraget
gjorts. Dessa grundar sig på institutionernas uppdragsuppfyllnad, produktionskapacitet,
arbetsmarknadens efterfrågan samt en bedömning om söktrycket är rimligt där utökningen av
uppdragen planeras.
För 2020 beräknas det budgeterade ekonomiska resultatet till ett nollresultat. Resultatet ligger
därmed lägre än 2019, då verksamhetsgrenen visade ett positivt resultat på 5,5 miljoner
kronor. Detta beror på satsningar på fler lektorer och höjningen av lönekostnadspåslaget.

Forskning
Under många år har det funnits en ekonomisk obalans inom verksamhetsgrenen, vilket lett till
ett kraftigt sjunkande myndighetskapital. HT-fakulteterna har beslutat om ett flertal olika
åtgärder för att sänka kostnadsnivån, såsom befordringsstopp och det nuvarande
professorsprogrammet. Dessutom genomfördes ett antagningsstopp under 2017 för
fakultetsfinansierade doktorander. Besparingseffekten av denna åtgärd faller ut under åren
2017-2021 och beräknas sammantaget uppgå till 38 miljoner kronor. Detta arbete har varit
framgångsrikt och denna obalans är nu eliminerad och verksamheten är totalt sett
fullfinansierad.
I regeringens budgetproposition fördelas ytterligare forskningsmedel till universitet och
högskolor och av denna satsning tilldelas HT-fakulteterna 2,8 miljoner kronor. De medel som
HT-fakulteterna tidigare erhöll som så kallade hyresdämpningsmedel permanentas och läggs
in i ramen från och med 2020 och denna post omfattar 5 miljoner kronor. Eftersom
Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur som nyttjas av flertalet fakulteter tilldelas
HT-fakulteterna 2 miljoner kronor i gemensam finansiering.
Besparingsåtgärderna och nya anslag de senaste åren i kombination med ökade externa
bidragsintäkter och låg kostnadsutveckling har haft effekt, vilket gör att budgeten för 2020
visar ett överskott på 25 miljoner kronor.

Juridiska fakulteten
Fakultetens arbete har fortsatt fokus på beslutade planer för kvalitetsarbete och
kompetensförsörjning med den strategiska planen som grund. Inför 2020, liksom inför de
senaste budgetåren, budgeterar fakulteten för att utnyttja delat av ackumulerat
myndighetskapital för flera strategiska satsningar i enlighet med de prioriterade områdena.
Fakulteten har de senaste åren avsatt medel för att skapa goda och transparenta karriärvägar
för yngre forskare, exempelvis genom meriteringsanställningar som postdoktor och biträdande
universitetslektor för excellenta nyexaminerade doktorer. Fakulteten räknar med att öka
antalet anställda även under 2020 .
Budget 2020 visar ett totalt underskott på 3,7 miljoner kronor.

Utbildning
Utbildningsuppdraget uppgår till 84,8 miljoner kronor, inklusive särskild kvalitetsförstärkning
för SAS (Special Area Studies)-kurser. 2020 års utbildningsuppdrag innebär en höjning med
1,6 miljoner kronor jämfört med året innan som en följd av pris– och löneuppräkningen. Inga

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 -0,2 3,3 3,1
Budget 2020 -2,4 -1,2 -3,7
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nya platser eller nya uppdrag har tilldelats fakulteten inför 2020 och fakulteten räknar därför
med totalt cirka 1 650 helårsstudenter. Uppdraget inkluderar även fakultetens uppdrag vid
Campus Helsingborg, som är oförändrat och uppgår till minst 76 helårsstudenter.
Verksamhetsgrenen förväntas vid årets slut visa på ett underskott på 2,4 miljoner kronor, att
jämföra med ett mindre underskott 2019 på 0,2 miljoner kronor. Intäkterna beräknas minska
med 3 miljoner kronor, främst avgifter eftersom fakultetens omfattande uppdrag inom
Skolverkets Lärarlyft är avslutade. Kostnaderna beräknas hamna i nivå med 2019.

Forskning
Det har under 2019 kommit flera besked om nya beviljade externfinansierade
projektansökningar, vilket ger en förväntad högre omsättning när det gäller bidragsintäkter
2020. Totalt beräknas bidragsintäkterna öka till 20 mnkr vilket är en höjning med 1,5 mnkr
jämfört med utfallet 2019. Även anslagen förväntas öka, bland annat till följd av att den
kompensation fakulteten har haft som en följd en hyreshöjning 2016 nu har permanentats
inom forskningsanslaget. Detta innebär en ökning av forskningsanslaget med drygt 1,2
miljoner kronor samtidigt som anslaget för utbildning minskas med motsvarande summa.
Personalkostnaderna beräknas öka med 7,5 miljoner kronor jämfört med 2019. En del av
ökningen består dels i uppräkningen enligt de gemensamma förutsättningarna för kommande
lönerevision samt ökningen höjningen av lönekostnadspåslaget och nära hälften av de ökade
kostnaderna är en följd av den ökade omsättningen när det gäller bidragsfinansierad forskning.
Övriga kostnader beräknas inte öka i samma utsträckning och den totala kostnaden för
verksamhetsgrenen beräknas till 66,8 miljoner kronor jämfört med 59,6 miljoner kronor 2019.
Beräknat resultat för verksamhetsgrenen visar på ett underskott på 1,2 miljoner kronor.

Konstnärliga fakulteten
Resultatet för konstnärliga fakulteten beräknas visa ett underskott på 1,4 miljoner kronor att
jämför med ett överskott på 8,6 miljoner kronor 2019. Fakulteten räknar med ökade intäkter
på 1,8 miljoner kronor och ökade kostnader på 11,7 miljoner kronor.
De senaste årens särskilda satsning på Kulturskoleklivet har inneburit att kansliet genererat
överskott i resultatet samtidigt som kostnaderna för aktuell verksamhet inte hunnit ikapp. Det
har således påverkat myndighetskapitalet positivt och i en snabbare takt än tidigare år.
En pågående åtgärd inom fakulteten har varit att se över behoven av personal inom sina
verksamhetsområden och under 2020 räknar fakulteten med att öka tillsättningen av personal
för att tillgodose behoven inom såväl stödfunktioner som kärnverksamhet.

Utbildning
Det totala utbildningsanslaget (exklusive anslaget till Kulturskoleklivet) uppgår till 144
miljoner kronor  vilket motsvarar en uppräkning med 3,4 miljoner kronor jämfört med 2019.
Med ett budgeterat belopp på 1,5 miljoner kronor för samfinansiering hamnar det totala
anslaget på 146 miljoner kronor  för 2020.
Ökningen på personalsidan beror till stor del på att Musikhögskolan satsat på intermittenta
läraranställningar blev adjunktanställningar. Dessutom kommer fakultetskansliet att
återbesätta vakanta tjänster under 2020.
När det gäller Ytterligare tilldelning, består skillnaden jämfört med budget 2019 av en
budgetmässig omläggning av hyresbidraget från utbildning till forskning.
Verksamhetsgrenen budgeterar ett underskott på knappt 1 miljoner kronor 2020.

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 5,3 3,3 8,6
Budget 2020 -0,8 -0,5 -1,4
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Forskning
Verksamhetsgrenen beräknar resultatet vid slutet av 2020 till ett underskott på knappt 2
miljoner kronor. Skillnaden mot utfallet 2019 beror huvudsakligen en post som avser
kompensation för WAF (Wallenberg Academy Fellows) motsvarande 2 miljoner kronor. På
samma sätt som utbildningsanslaget inkluderar anslaget för forskning 0,9 miljoner kronor
budgeterade medel för samfinansiering. I övrigt gäller uppräkningen ersättning för pris- och
löneomräkning samt permanent förstärkning av forskningsanslaget. Förändringen gällande
posten Ytterligare tilldelning på 7,7miljoner kronor avser intäkterna för Konsthögskolans
lokaler och beror huvudsakligen på en fördelning i budgeten från utbildning till forskning.
Bidraget betalas av LU och avser finansieringen av Konsthögskolans tillfälliga lokaler. Inom
ramen för lokalfondens utbildningsanslag fick Konsthögskolan ersättning (10 miljoner kronor)
för lokalkostnader enligt rektorsbeslut fram till slutet av 2019. Då LU inte har täckning för
detta belopp inom ramen för lokalfondens utbildningsanslag, kommer ersättningen som
forskningsanslag från och med 2020.
På kostnadssidan beror ökningen i personalkostnader på att det inom varje institution kommer
att anställas en professor samt ett tiotal doktorander inom fakulteten. Teaterhögskolan kommer
att stå för lejonparten av kostnadsökningen och gäller alltså satsning på forskningsområdet.
Ökningen i personalkostnader kommer även gälla fakultetskansliet då alla tjänster inom
kansliets verksamhetsområden kommer att vara tillsatta under 2020.

Lunds Tekniska Högskola (LTH)
LTH:s budget 2020 visar ett beräknat underskott på 27 miljoner kronor. Underskottet är
hänförligt till de satsningar fakulteten initierade 2019 på forskning för att förbruka en del av
det ackumulerade myndighetskapitalet.
Underskotten inom utbildningen har bromsats de senaste åren som en följd av att fakulteten
har fått en ökning av både statsanslag och avgiftsstudenter på utbildningssidan. På
forskningssidan kvarstår problemen med att vissa forskningsområden har svårt att få
forskningsansökningar beviljade. Detta i kombination med den höga andelen extern
finansiering utgör en risk för snabbt försämrad ekonomi när ett forskningsområde lyckas
sämre med att få ansökningar beviljade.

Utbildning
Satsningar görs bland annat på kvalitetssäkring av forskarutbildning. Det planeras också tre
nya mastersprogram under 2020 där fakulteten bidrar med en uppstartspeng. Syftet med
mastersprogrammen är att utöka programutbudet inom områden där LTH redan har stark
forskning och där man vill öka graden av internationalisering.
Den budgeterade ökningen av intäkter beror främst på ökade anslag för regeringens satsningar
på utbyggnaden av ingenjörs- och samhällsbyggnadsutbildningar samt löne- och
prisuppräkningen.
Bidragsintäkterna, som budgeteras till 19 miljoner kronor, avser bidrag till Vattenhallen och
donationen från Stichting IKEA Foundation.
Personalkostnaderna budgeteras till 385 miljoner kronor, vilket innebär 13 miljoner kronor
högre jämfört med 2019. Avvikelsen är hänförlig till satsningar av myndighetskapital och
satsningar på lektorer samt biträdande universitetslektorer, vilket hänger ihop med ingenjörs-
och samhällsbyggnadsutbildningar och utökningen av avgiftsstudenter.

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 3,9 -10,6 -6,7
Budget 2020 5,9 -32,6 -26,7
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Forskning
Under 2020 förväntas forskningsverksamheten öka med 20 miljoner kronor jämfört med
utfallet 2019. Detta finansieras dels av högre statsanslag, förbrukning av myndighetskapital
samt högre bidragsintäkter. Bidragsintäkterna beräknas öka med 4 miljoner kronor jämfört
med 2019. Ökningen är hänförlig till att institutionerna förväntas skifta finansieringen av
forskningsverksamheten till pågående projekt istället för att förbruka myndighetskapital inom
den bidrags- och uppdragsfinansierade verksamheten i samma utsträckning som 2018 och
2019.
Personalkostnader står för merparten av ökningen på kostnadssidan med en ökning med 17
miljoner kronor. Ökningen av personalkostnaderna är en konsekvens av besluten kopplade till
att utnyttja det tillgängliga myndighetskapitalet inom verksamhetsgrenen och satsningar bland
annat på kortare anställningar i form av postdoktorer.

Medicinska fakulteten
År 2020 budgeterar medicinska fakulteten ett underskott på 4 miljoner kronor. Tillväxten på
forskningssidan förväntas fortsätta under de närmaste åren och antalet anställda förväntas öka
med ett hundratal personer. På utbildningssidan är tillväxten liten. Ett visst ökat uppdrag finns
dock som medför ökad omsättning. Forum Medicum förväntas stå klart 2023 och i avvaktan
på det råder stor restriktivitet vad gäller kostnadsökningar på utbildningssidan.

Utbildning
Fakultetens anslag till verksamhetsgrenen ökar 13,8 miljoner kronor 2020. Inför 2020 har
fakulteten fått en mindre ökning av uppdraget, främst läkarutbildningen, vilket 2020 genererar
en ökning av anslaget på cirka 2,5 miljoner kronor. I övrigt består ökningen av pris- och
löneuppräkning. En institution har vunnit en upphandling av kunskapsprov för Socialstyrelsen,
vilket förväntas öka avgiftsintäkterna något.
På kostnadssidan slår ökade sociala avgifter igenom på personalkostnaderna men även det
ökade uppdraget ger något högre kostnader. Höjd pensionsålder påverkar inte precis
utbildningskostnaderna i sig, då utbildningen endast betalar för utförd undervisning.
Omförhandling av vissa hyreskontrakt på BMC förväntas leda till högre hyror för dessa
lokaler.
Myndighetskapitalet förväntas inte minska under 2020. Kapitalet kommer att behövas när
Forum Medicum-huset står klart 2023 och hyresnivåerna drastiskt stiger.

Forskning
Anslaget till verksamhetsgrenen 2020 är i stort sett oförändrat. Pris- och löneomräkning höjer
något men fakulteten har tappat finansiering för ett av sina fem strategiska forskningsområden,
vilket sänker tilldelningen ungefär lika mycket. Bidragsinkomster och bidragsintäkter
förväntas öka med nästan 50 miljoner kronor jämfört med utfallet 2019 på grund av en tillväxt
i fakulteten. Nya forskare genererar nya medel.
En tillväxt på ett 100-tal personer förväntas under 2020, liksom 2019. Detta i kombination
med ökade sociala avgifter och höjd pensionsålder höjer personalkostnaderna märkbart.
Omförhandling av vissa hyreskontrakt på BMC förväntas leda till högre hyror i dessa lokaler.
Den förväntade tillväxten kommer leda till ökade kostnader och därmed en minskning av
myndighetskapitalet. Dessutom har fakulteten centralt överbudgeterat med cirka 21 miljoner
kronor för att hålla myndighetskapitalet på en lagom nivå. Det finns ingen enskild post som är

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 0,6 26,0 26,6
Budget 2020 3,7 -7,4 -3,8
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specifikt finansierad med myndighetskapital utan det är en del av det totala
resursfördelningsbeslutet.

Naturvetenskapliga fakulteten
Totalbudgeten för fakulteten redovisar ett minusresultat på 14 miljoner kronor 2020.
Fakulteten budgeterar för fortsatta strategiska satsningar för att förbruka myndighetskapital.
De senaste åren har antalet anställda ökat, främst postdoktorer och doktorander. 2020
förväntas fakulteten totalt sett inte fortsätta öka sin personal eftersom anställningar som
planerats i de satsningar som gjorts för att förbruka myndighetskapital nu är tillsatta samt att
ökningen av externa medel förväntas avmattas under 2020.

Utbildning
Verksamhetsgrenen utbildning beräknar ett minusresultat på 0,5 miljoner kronor 2020.
Anslaget ökar med 3,8 miljoner kronor och består förutom pris- och löneuppräkning, av
ytterligare medel från regeringen för ämneslärarutbildningen som bedrivs på matematiska och
fysiska institutionen.
Fakultetens utbildningsuppdrag från rektor är att under 2020 producera utbildning till ett värde
av 131,2 miljoner kronor. Fakultetens uppdrag till institutionerna är att utbilda 1 450
helårsstudenter vilket motsvarar en överproduktion på cirka 5 procent av rektors uppdrag.
Prognosen för 2019 pekar dock på en överproduktion kring 10 procent vilket innebär att
antalet helårsstudenter ökat något jämfört med 2018. En starkt bidragande orsak till att utfallet
2019 överstiger föregående års utfall är en ökad genomströmning av antalet studenter på
kandidatprogrammet i matematik. För att minska fakultetens överproduktion 2020 har intaget
till kandidatprogrammet i matematik vårterminen 2020 ställts in. Antagningstalen på samtliga
matematikkurser har justerats ned och under 2020 förväntas neddragningarna på
nybörjarkurser och program i matematik få effekter på antalet studenter som antas till andra
årets kurser.

Forskning
Totalbudgeten för forskning redovisar ett minusresultat om 13,3 miljoner kronor 2020 och
speglar fakultetens och vissa institutioners förbrukning av myndighetskapital.
Ökningen av anslaget med 14,5 miljoner kronor beror, förutom årlig pris-och löneuppräkning,
på en permanent förstärkning från rektor på 3 miljoner kronor samt att rektor fördelat riktade
medel på 2 miljoner kronor till verksamheten LINXS.
Fakulteten beräknar i budgeten mindre anslag i form av ytterligare tilldelning om cirka 5
miljoner kronor jämfört med utfallet  2019. Det är framförallt medel från rektor som minskar
och beror på att vissa satsningar avslutats under 2019.
Budgeterade avgifter 2020 minskar med 10 miljoner kronor jämfört med utfallet 2019 och
beror bland annat nedläggningen av Kryolaboratoriet på Fysiska institutionen. En minskning
av uppdragsverksamheten bidrar även till avvikelsen.
Personalkostnaderna ökar något, ungefär 5 miljoner, jämfört med utfallet 2019 och ökningen
kan främst härledas till årlig lönerevision och ökade kostnader för sociala avgifter istället för
att anställningarna ökar. Driftskostnaderna minskar enligt lagd budget och hör ihop med att
vissa externa bidrag avslutas och att vissa satsningar som finansierats med myndighetskapital
avslutats.

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 3,2 -15,3 -12,1
Budget 2020 -0,5 -13,3 -13,7
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Samhällsvetenskapliga fakulteten
Samhällsvetenskapliga fakultetens budget för 2020 visar på ett nollresultat både för utbildning
och för forskning. Prognosen visar att 2020 kommer att bli en vändpunkt och från och med
2021 förväntas kostnaderna överstiga intäkterna. Fakulteten räknar med att återföra kapital för
2020-2022.
Antalet anställda har de senaste åren ökat markant framförallt genom verksamhetsförändringar
(Center för Middle Eastern Studies (CMES) 2018 och Lund University Centre for
Sustainability Studies (LUCSUS) 2019) men också genom nyanställningar. Fakultetens
positiva ekonomiska utveckling gör att volymen fortsatt ökar och 2020 väntas ytterligare
ökning av antal anställda, främst inom kategorier som berör forskningen.

Utbildning
År 2020 förväntas resultatet inom utbildning visa ett överskott på 0,3 miljoner kronor.
Fakultetens utbildningsanslag för 2020 uppgår till 358 miljoner kronor, vilket är en ökning
med 10,9 miljoner kronor mot 2019. I höjningen ingår pris- och löneuppräkning med 6,8
miljoner kronor och anslag till nya utbildningsplatser med inriktning mot hälso- och
sjukvårdskuratorer på 2,2 miljoner kronor.
Utöver statsanslaget räknar fakulteten med intäkter från betalande studenter. I budgeten för
2020 har avgifter motsvarande 18,3 miljoner kronor fördelats till institutionerna, vilket är en
ökning med 3,3 miljoner kronor jämfört med 2019.
Kostnaderna 2020 beräknas öka med 35 miljoner kronor jämfört med 2019. Merparten
ökningen utgörs av personalkostnader, fler tim- och tillsvidareanställda, höjda sociala avgifter
på 2 procent samt kommande löneuppräkningar. De gångna årens organisationsförändringar
(CMES och LUCSUS) tillsammans med ökade kostnader för personal, lokaler och drift gör att
de indirekta kostnaderna ökar med totalt 3,3 miljoner kronor, varav 76 procent hamnar på
utbildning.
Samhällsvetenskapliga fakulteten hade 2018 en underproduktion av utbildningsuppdraget mätt
i kronor 2018 och 2019 (-1,7 procent under intäktsgränser 2019). Preliminära beräkningar
indikerar en något lägre underproduktion för 2020, preliminärt 1,2 procent. En
osäkerhetsfaktor är det låga söktrycket till vissa kandidatprogram på Campus Helsingborg.
Myndighetskapitalet inom utbildning beräknas öka vid utgången av 2019. Majoriteten av
kapitalet, cirka 70 procent, ligger på fakultetsnivå. Kapitalet är reserverat till fakultetens
lokalprojekt.

Forskning
Forskningen beräknas för år 2020 visa ett resultat på minus 0,2 miljoner kronor.
Fakultetens statsanslag till forskning 2020 uppgår totalt till 179 miljoner kronor. Ökningen
med 10,6 miljoner kronor utgörs av fria fakultetsmedel, forskningsetableringen på Campus
Helsingborg, den årliga pris- och löneuppräkningen samt ersättning från lokalfonden för
Edens hyror. Från 2020 har den totala hyresersättningen för Eden, på 3 miljoner kronor,
placerats på forskning och permanentats. Detta innebär en ökning på 1 mnkr som tidigare låg
på utbildning.
Utvecklingen av externa medel vid fakulteten har under de senaste tre till fyra åren visat en
uppåtgående trend. För 2020 förväntas bidrag överstiga utfallet 2019 för att återigen nå en
hösta nivå. Fakulteten har som mål att bidragsintäkterna ska ligga på minst samma nivå som
statsanslagen, vilket man successivt närmar sig.

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 8,4 11,4 19,8
Budget 2020 0,3 -0,2 0,1
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Den ökade omsättningen bidrar till att mer kostnader (personal, lokaler, overhead med mera)
finansieras av externa medel. För budgetåret 2020 blir återigen den största utmaningen att
hinna rekrytera personal och genomföra aktiviteter som förbrukar anslagsmedel.
Rekryteringsprocesser som påbörjades under 2019 ger fler anställda under 2020 i form av
meriteringsanställningar (postdoktorer och biträdande lektorer), doktorander, forskare och ett
fåtal lektorer. Under 2020 kommer fler utlysningarna att ske, bland annat av lektorer och
professorer. Långdragna rekryteringsprocesser gör att dessa tjänster inte kan påbörjas under
kommande budgetår, vilket prefekterna och ekonomerna haft åtanke i budgeten.
De senaste årens ökning av externa medel har skapat ett positivt resultat på anslagsfinansierad
forskning. Vi ser att antalet anställda ökar successivt men det behövs fler åtgärder. Som ett led
i det kommer därför fakulteten under 2020 att erbjuda olika satsningar som exempelvis
satsningar på gästprofessorer, postdoktorer, konferensresor till doktorander och språkkurser
för lärare.
Myndighetskapitalet inom forskning förväntas öka vid utgången av 2019. Institutionernas
andel av kapitalet har de senaste två åren ökat och utmaningen framöver blir att få
institutionerna att minska sitt kapital. Under 2020 kommer fakultet fortsätta det påbörjade
arbetet med långsiktig verksamhetsplanering för att förmå institutionerna att nå fakultetens
måltal för myndighetskapital.

Universitetets särskilda verksamheter (USV)
Inom USV finns 2020 Internationella miljöinstitutet och Pufendorfinstitutet. Inom
Pufendorfinstitutet finns projektet LU Futura med inrättandeperiod 2018 till 2021. Antalet
verksamheter inom USV har minskat från tretton till två under de senaste åren vilket beror på
att verksamheter har flyttats till fakultet eller avvecklats då deras inrättandeperiod har upphört.
Den ekonomiska omsättningen 2020 har därför jämfört med 2018 minskat med närmare 50
miljoner kronor.
Det negativa resultatet 2019 beror också på att områdesuttaget för 2019 inte helt täcker
kansliets kostnader som därför enligt beslut ska täckas av myndighetskapital. Bakgrunden till
detta beslut är att flera verksamheter flyttats från USV och beslut fattades då att under 2019
inte fördela om dessa verksamheters andel av områdesuttaget. Det negativa resultatet fördelas
mellan utbildning och forskning.
Från 2020 har kansliets kostnader minskats och områdesuttaget omfördelats så att kansliets
budget är i balans. Dock finns viss gemensam verksamhet som ska finansieras av
myndighetskapital.

Utbildning
Inom utbildningsverksamheten beräknas resultatet 2020 till ett knappt underskott på 0,2
miljoner kronor vilket kan jämföras med ett underskott 2019 på 1,1 miljoner kronor.
Det är Internationella miljöinstitutet (IIIEE) som bedriver utbildning inom USV. IIIEE driver
två mastersprogram, Environmental Management and Policy (EMP) och Environmental
Science, Policy and Management (MESPOM) (Joint European Programme). På uppdrag av
den Naturvetenskapliga fakulteten ger institutet en kurs på grundnivå och tre kurser på
avancerad nivå. Åt LTH ges en miljökurs som teknologerna kan använda i sin examen för att
tillgodose kravet på utbildning inom hållbarhet. IIIEE har också en fristående kurs inom
miljöområdet för internationella LU-studenter på grundnivå. Under 2020 planerar IIIEE att

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 -1,1 0,9 -0,2
Budget 2020 -0,2 -3,0 -3,1
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starta ytterligare en sådan fristående kurs för samma studentgrupp. Vid IIIEE finns en MOOC-
utbildning.

Forskning
IIIEE, Pufendorfinstitutet, LU Futura och del av gemensamma kansliet har sin ekonomiska
redovisning inom forskningsverksamheten.
Resultatet 2020 beräknas till ett underskott på 3 miljoner kronor, att jämföra med 2019 då
utfallet blev ett överskott på 0,9 miljoner kronor. Personal- och driftkostnaderna beräknas öka
då IIIEE planerar att anta ytterligare några doktorander, anställa postdoktorer och en
biträdande lektor, Pufendorfinstitutet planerar för fler temagrupper (delvis finansierade av
Sandbloms fond) samt att LU Futura genomför en stor konferens.

Lunds universitets kultur- och museiverksamheter (LUKOM)
LUKOM utgör ett stöd till både utbildning och forskning men enligt gällande regelverk har
den ekonomiska bokföringen delats mellan dessa två verksamheter. Botaniska trädgården,
Odeum och del av Historiska museet har sin ekonomiska redovisning inom
utbildningsverksamheten och Skissernas museum och del av Historiska museet har sin
ekonomiska redovisning inom forskningsverksamheten. Från 2020 har ytterligare en del av
Historiska museets bokföring flyttats från utbildningsverksamheten till
forskningsverksamheten. Bakgrunden till denna flytt är att ökade anslag tilldelas inom
forskningsverksamheten.
LUKOM beräknar visa ett överskott på 0,4 miljoner kronor 2020 vilket är ett resultat i nivå
med 2019.

Utbildning
Resultatet för 2020 beräknas till ett nollresultat. 2019 slutade med ett underskott på 0,5
miljoner kronor och det förbättrade resultatet beror på att 2019 redovisade Lunds universitets
Historiska museum (LUHM) ett negativt resultat som berodde på minskat bidrag från Region
Skåne på 0,8miljoner kronor. Även besparingar genom minskade kostnader 2020 bidrar.

Forskning
Intäkterna 2020 beräknas jämfört med utfallet 2019 öka med 3,2 miljoner kronor vilket
förklaras av ökad anslagstilldelning 2020 och att del av LUHMs bokföring flyttats från
utbildning till forskning.
Kostnaderna 2020, jämfört med utfallet 2019, beräknas öka med 3,7 miljoner kronor vilket
förklaras av att del av LUHMs bokföring flyttats från utbildning till forskning, vissa kostnader
inom projektet Arketypen samt att både personal- och driftskostnaderna ökat med anledning
av ökad verksamhet särskilt inom Skissernas museum.
Det utgående myndighetskapitalet 2020 beräknas uppgå till ca strax under 15 procent. Inom
myndighetskapitalet finns avskrivningskostnader och andra pågående projekt som finansieras
av särskilda medel från rektor.

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 -0,5 0,9 0,4
Budget 2020 0,0 0,3 0,4
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MAX IV laboratoriet
Budget 2020 visar på en budget i balans. Utfallet 2019 hamnade helt enligt budget på ett
underskott på 14,4 miljoner kronor.

Utbildning
Inte relevant för MAX IV då man inte bedriver någon utbildningsverksamhet.

Forskning
MAX IV presenterar en budget i balans 2020.
Kostnaderna beräknas öka med 49 miljoner kronor jämfört med 2019 vilket motsvarar 8
procent och intäkterna med beräknas öka med 63 miljoner kronor eller 11 procent.
Det är främst bidragen som ökar bland intäkterna och det beror på en ökad nettoperiodisering
där man för att möte de ökade kostnaderna och balansera budgeten budgeterar för att använda
delar av de oförbrukade bidragen 2020.
Bland kostnaderna ökar både personalkostnader, lokalkostnader och driftskostnader.
Flera rekryteringar har flyttats fram från 2019 till 2020 och personalstyrkan förväntas öka med
48 anställda under året. Personalkostnaderna beräknas öka med nästan 16 miljoner kronor
vilket motsvarar en ökning på 8,6 procent.
Lokalkostnaderna förväntas öka med 12 miljoner beroende på ränteläget, ökade elkostnader
och det nya avtalet om anläggningens underhåll .

Gemensam förvaltning
År 2020 budgeterar förvaltningen ett underskott på knappt 9 miljoner kronor.
Underskottet är till stora delar ett planerat underskott mot kapital. Förvaltningen genomför
bland annat satsningar på HR-området, en uppgradering av webben och har flyttkostnader på
grund av att nästan hela förvaltningens lokaler renoverats eller bytts ut. Det pågår även ett
stort arbete på LDC med samordning av främst bas-IT tillsammans med fakulteterna som gör
att kostnader i vissa fall flyttas från fakultet till gemensam nivå, vilket tillfälligt kan påverka
kostnaderna negativt.
Åtgärdsdiskussioner pågår också då student och utbildningen budgeterar ett underskott på 2
miljoner kronor eftersom bland annat högskoleprovet inte bär sina kostnader.

Förvaltningen är en stödverksamhet och bedriver inte utbildning och forskning. Intäkter och
kostnader fördelas mellan verksamheterna med hjälp av olika fördelningsnycklar.

Gemensamma tekniska kostnadsställen
Budgeten visar ett överskott på 6,6 miljoner kronor.
De stora budgeterade över- och underskotten beror på avsättningen för finansieringen av det
negativa kapital som finns efter utbetalningarna till ESS (55 miljoner kronor) samt ökade
pensionspremier till Statens Pensionsverk och underskott för löpande semesterkostnader.
Kostnadsstället med pensioner har gått med stora underskott under några år, vilket gjort att
beslut fattats om att öka uttaget från lönebikostnaderna från och med 2020 för bättre täckning
av kostnaderna för pensionspremierna. Av försiktighetsskäl har ett underskott ändå

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 0,0 -14,4 -14,4
Budget 2020 0,0 0,0 0,0

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 -5,4 -2,9 -8,3
Budget 2020 -4,1 -4,8 -8,9
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budgeterats för 2020, då premiernas storlek påverkas av många faktorer och är svåra att
förutse.
Avlyftet av myndighetskapital, på 24 miljoner kronor, finns också budgeterat här mot
befintligt kapital, främst för finansiering av forskarskolan Agenda 2030 och
forskningsutvärderingen RQ20.

Övriga verksamheter
Universitetets Övriga verksamheter (UB, Utvecklingsenheten i Helsingborg) beräknar ett
underskott i 2020 års budget på 17 miljoner kronor.
Ekonomin har de senaste åren påverkats av flytten av depåerna samt hanteringen av Elsevier
och e-media. Flytten av depåerna är klar, mindre justeringar påverkar 2020, men det
budgeterade negativa underskottet för 2020 är en följd av inköp av e-media som inte har gjorts
de senaste åren. Då Fakulteterna har betalt UB för e-media, så har UB ett stort positivt kapital
som det budgeterade underskottet kommer att finansieras av.

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 -3,4 5,4 2,0
Budget 2020 -6,7 13,3 6,6

mnkr Utbildning Forskning Total
Resultat 2019 1,3 7,8 9,2
Budget 2020 -6,8 -10,7 -17,5



17

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2020 2019 2019-2020 2020-12-31

EHL -3 -1 -2 39
HT 0 5 -5 42
Juridik -2 0 -2 10
Konst -1 5 -6 5
LTH 6 4 2 52
Medicin 4 1 3 98
Natur 0 3 -4 30
Samhällsvet. 0 8 -8 90
USV 0 -1 1 3
LUKOM 0 0 0 1
MAX IV-laboratoriet 0 0 0 0
Gemensam förvaltning -4 -5 1 2
Tekniska kst -7 -3 -3 52
Övriga verksamheter -7 1 -8 -12
Justering 23 23 23
Resultat 9 17 -8 435

Utbildning (mnkr)

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital

2020 2019 2019-2020 2020-12-31
EHL 0 -2 2 37
HT 25 26 -1 119
Juridik -1 3 -5 12
Konst -1 3 -4 10
LTH -33 -11 -22 228
Medicin -7 26 -33 389
Natur -13 -15 2 202
Samhällsvet. 0 11 -12 101
USV -3 1 -4 -8
LUKOM 0 1 -1 13
MAX IV-laboratoriet 0 -14 14 32
Gemensam förvaltning -5 -3 -2 28
Tekniska kst 13 5 8 136
Övriga verksamheter -11 8 -19 30
Justering 65 65 65
Resultat 30 40 -10 1 395

Forskning (mnkr)

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital

2020 2019 2019-2020 2020-12-31

EHL -3 -3 0 76
HT 25 31 -6 161
Juridik -4 3 -7 22
Konst -1 9 -10 15
LTH -27 -7 -20 280
Medicin -4 27 -30 487
Natur -14 -12 -2 232
Samhällsvet. 0 20 -20 191
USV -3 0 -3 -5
LUKOM 0 0 0 14
MAX IV-laboratoriet 0 -14 14 32
Gemensam förvaltning -9 -8 -1 30
Tekniska kst 7 2 5 188
Övriga verksamheter -17 9 -27 18
Justering 88 0 88 88
Resultat 38 57 -18 1 830
Tekniska kst  består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.

Övrig verksamhet  består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Totalt (mnkr)
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Lunds universitet Totalbudget 2020
(mnkr)

budget utfall förändring förändring budget utfall
Totalt 2020 2019 % 2019 2018
Intäkter
Anslag 4 931 4 763 168 3,5 4 783 4 664
Avgifter 700 741 -41 -5,5 735 744
Bidrag 3 480 3 361 119 3,5 3 146 3 095
Finansiella intäkter 21 30 -9 -30,1 5 14
Resultatandelar 0 15 -15 -100,0 0 20
Summa intäkter 9 132 8909 222 2,5 8 669 8 536
Kostnader
Personal 5 726 5 517 210 3,8 5 330 5 236
Lokaler 1 107 1 083 25 2,3 1 032 1 042
Övrig drift 1 712 1 704 8 0,5 1 700 1 646
Finansiella kostnader 13 14 -1 -4,8 10 34
Avskrivningar 535 536 -1 -0,2 515 505
Summa kostnader 9 093 8 852 241 2,7 8 587 8 464

Kapitalförändring 38 57 -18 82 72

Beräknat utg myndighetskapital 1 830 1 791 38 2,1 1 816 1 733

Transfereringar och uppbörd 232 355 -123 -35 165 334

budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2020 2019 % 2019 2018
Intäkter 2 690 2 667 23 0,9 2 653 2 640
Kostnader 2 681 2 650 31 1,2 2 650 2 609
Kapitalförändring 9 17 -8 3 31

Beräknat utg myndighetskapital 435 426 9 2,0 412 409

Transfereringar och uppbörd 53 61 -7 45 59

budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildning 2020 2019 % 2019 2018
Intäkter 6 442 6 242 200 3,2 6 016 5 897
Kostnader 6 412 6 203 209 3,4 5 938 5 856
Kapitalförändring 30 40 -10 79 41

Beräknat utg myndighetskapital 1 395 1 365 30 2,2 1 403 1 325

Transfereringar och uppbörd 179 294 -116 120 275

Bilaga 1 till Totalbudget för Lunds universitet 2020
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