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Sammanfattning 
Universitetet vill särskilt lyfta fram följande strategiska utmaningar: 

- MAX IV och Science Village 
- Livslångt lärande och hållbara utbildningssatsningar 
- Finansiering av läkarutbildningen samt måltal för vissa utbildningar 
- Akademisk frihet och autonomi 
- Öppen vetenskap och digitalisering av samlingar vid 

universitetsbiblioteken   
 
Lunds universitetet har medlemskap i EIT Raw Materials, EIT Digital, Climate-KIC 
samt EIT Food och kan komma att bli medlem i ytterligare kunskaps- och 
innovationsplattformar.  
 
Lunds universitet har en god ekonomisk tillväxt, vilket framför allt märks inom 
forskningen. Ett visst ekonomiskt överskott har skapats. Under kommande år 
beräknas den ekonomiska utvecklingen att plana ut och för åren 2023–2025 
redovisas en relativt oförändrad verksamhetsnivå och en ekonomi i balans.  
 
Lunds universitet står inför flera större nybyggnationer och renoveringar. Inte minst 
kommer Science Village, området mellan MAX IV och ESS, att kräva betydande 
investeringar och leda till ökade kostnader för universitetet.  
 
Coronapnademin fortsätter att påverka verksamheten vid Lunds universitet. Detta 
leder till en viss osäkerhet i prognoserna.  
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Bakgrund och förutsättningar  
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde 
ska lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett särskilt direktiv senast den 22 
februari. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader för 
de kommande tre åren, redovisade i sex olika tabeller. Alla större förändringar ska 
redovisas. Det ska inkluderas en översikt över aktuella medlemskap i 
forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande från riksdagen. Underlaget 
ska redovisa behovet av låneramar, verksamhetsinvesteringar, behov av 
kreditutrymme, lokalförsörjningsplan, avgiftsbelagd verksamhet samt hur 
föreskrifter tillgängliggörs. Budgetunderlaget ska också innehålla en bedömning av 
lärosätets ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar.  
 
Lunds universitet lämnar i följande ett budgetunderlag för åren 2023–2025. 
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2021, 
universitetets totalbudget för 2022 och prognostiserad ekonomisk utveckling för 
åren 2023–2025.  Intäkter och kostnader för 2022 är beräknade i det årets prisnivå 
och samma prisnivå är använd i prognoserna.  

Medlemskap i vissa forskningssamarbeten 
Lunds universitet har i regleringsbrevet för 2022 fått fyra särskilda bemyndigande 
med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform under 
Europeiska institutet och teknik (EIT) för följande samarbeten:  

- EIT Raw Materials för en årlig medlemsavgift på högst 1,2 mnkr under 2019 
– 2022. 

- EIT Digital för en årlig medlemsavgift med högst 400 tkr under 2019 – 2022.  
- EIT Foods för en årlig medlemsavgift med högst 1,2 mnkr under 2019 – 

2025.  
- EIT Climate-KIC för en årlig medlemsavgift på högst 150 tkr under 2020 – 

2025. 
 

Universitetet önskar att även framöver få samma särskilda bemyndigande från 
riksdagen för dessa forskningssamarbeten för de berörda åren. Sedan 2020 arbetar 
Lunds universitet för att även delta i EIT:s KIC inom kulturella och kreativa sektorer 
och näringar. Därutöver är arbetet igång med ett deltagande i den kommande vatten-
KIC:en. Lunds universitet återkommer till regeringen i särskild hemställan om det 
blir aktuellt att ansöka om ett bemyndigande under 2022. 
 
Lunds universitet vill understryka att forskning till sin natur är utan gränser. 
Forskningssamarbeten av olika slag mellan olika länder, organisationer och 
lärosäten är helt fundamentala för forskningen. Universitetet menar att ett system där 
samtliga statliga lärosäten ska definiera och ange vilka medlemskap som kräver 
särskilt bemyndigande från riksdagen inte är funktionellt, effektivt eller hållbart. 
Regeringen bör utreda frågan med målet att tillskapa ett generellt undantag eller ett 
generellt bemyndigande för forskningssamarbeten. 

Ekonomisk utveckling  
Universitetets ekonomiska utfall och beräknade prognoser för totalbudgeten, 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på 
forskarnivå framgår av tabellerna 1 – 3.  
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Lunds universitet har haft en god ekonomiskt tillväxt de senaste åren. Under 2021 
ökade intäkterna för utbildning med 165 mnkr och för forskningen med 197 mnkr.  
Det är framför allt forskningsanslaget och de externa bidragen till forskningen som 
ökat. Under de senaste två året har även utbildningen ökat genom regeringens 
särskilda satsningar med anledning av pandemin. Flertalet av 
utbildningssatsningarna är dock tidsbegränsade.  
 
Universitetet beräknar ett visst ekonomiskt överskott för 2022 medan åren därefter 
visar en ökad förbrukning av myndighetskapitalet. Överskott skapas framför allt hos 
de fakulteter som står inför större åtaganden i form av ökade lokalkostnader men 
också hos fakulteter som har en stor andel externfinansiering. De senaste årens 
förskjutning mot en allt större andel av externa bidrag har medfört att de ekonomiska 
förutsättningarna blivit allt mindre stabila och allt svårare att prognostisera. Många 
forskare och forskargrupper försöker möta denna osäkerhet genom att skapa ett visst 
kapital. Inplanerade nybyggnationer, större ombyggnationer och 
infrastruktursatsningar kan också leda till att ett kapital skapas under en begränsad 
period. Delar av myndighetskapitalet är därutöver uppbundet i olika former av 
långsiktiga åtaganden, till exempel i form av samfinansiering och avskrivningar.  
 
Samtidigt som myndighetskapitalet är en tillgång som ger ökad stabilitet och 
långsiktighet är universitetets utgångspunkt att de årliga anslagen ska användas 
effektivt. Universitetet strävar efter en funktionell balans och en väl avvägd 
kapitaltillgång. Universitetsstyrelsen har därför beslutat att respektive fakultets 
myndighetskapital högst får uppgå till 15 procent av fakultetens kostnader. Av 
myndighetskapital som överstiger detta måltal lyfts 10 procent av till en 
universitetsgemensam fond där resurserna används för gemensamma strategiska 
satsningar.  
 
När den ekonomiska tillväxten har varit stark inom forskningen har också de 
oförbrukade bidragen ökat. En fjärdedel av universitetets oförbrukade bidrag 
redovisas av MAX IV som framöver räknar med att dessa ska minska eftersom 
pågående stora investeringsprojekt har nått full avskrivning.  
 
Det nationella ränteläget har tidigare medfört att universitetets medel, som finns på 
ett räntekonto hos Riksgälden, genererat en negativ ränta. Universitetet betalade 
alltså för sin överlikviditet. Ränteläget är från och med 2020 positivt.   
 
I de bifogade tabellerna redogör universitetet för budget, intäkter, kostnader, 
investeringar, lokalförsörjning och avgifter de kommande tre åren. En närmare 
presentation av universitetets ekonomi finns i lärosätets årsredovisning. 

Strategiska utmaningar 
Lunds universitet står inför många olika strategiska utmaningar. Coronapandemin 
fortsätter att påverka universitetets verksamhet, men trots utmaningarna har en god 
kvalitet upprätthållits i utbildning och forskning. Den digitala utvecklingen har tagit 
stora kliv framåt och kommer framöver att kräva både lokala och nationella initiativ. 
Universitetet arbetar med att möta behovet av hållbar omställning i vårt samhälle. 
Grundläggande utmaningar kopplade till lärar- och vårdutbildningar, och behovet av 
ingenjörer, behöver uppmärksammas även framöver för att säkerställa samhällets 
behov av kompetens och framtida strukturförändringar.  Universitetet fortsätter 
målmedvetet att utveckla sitt internationaliseringsarbete, men ser samtidigt att den 
globala konkurrensen om resurser, studenter och personal ökar.  
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Nedan följer de strategiska utmaningar som Lunds universitet särskilt vill lyfta fram 
för 2023 – 2025.  

MAX IV och Science Village 
I Lund finns två avancerade forskningsanläggningar i världsklass, MAX IV och ESS, 
vilka utgör en unik möjlighet för Sverige att etablera världsledande 
forskningsmiljöer. MAX IV är landets enskilt största satsning på 
forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp inom svensk forskning. ESS blir världens 
mest kraftfulla neutronkälla. Dessa anläggningar kommer att bana väg för stora och 
betydande forskningsgenombrott inom flera olika discipliner och ytterligare etablera 
Sverige som en framstående forskningsnation. För att till fullo kunna utnyttja 
potentialen av MAX IV och ESS projekteras och byggs en sammanhållen miljö i 
området mellan dessa - Science Village. 
 
MAX IV togs i drift 2016 och under 2022 kommer 14 strålrör att vara operativa. 
Hittills har över fem miljarder kronor investerats i MAX IV och driftskostnaderna 
vid full drift är omkring 500 miljoner kronor per år. För att få bästa möjliga utväxling 
av denna investering och forskningsanläggning vill Lunds universitet understryka att 
regeringen behöver tillse att ytterligare nationella satsningar görs för att bygga fler 
strålrör. Nuvarande avtal med Vetenskapsrådet och berörda lärosäten tar slut vid 
utgången av 2023. För att MAX IV ska kunna fortsätta ligga i framkanten krävs en 
långsiktig strategisk planering för de kommande 10 åren. Lunds universitet menar 
att avtalsperioder för planering och finansiering behöver sträcker sig över längre 
tidsperiod än fyra år. 
 
Science Village kommer att bli en nationellt viktig arena för forskning, innovation 
och utveckling. Vid denna mötesplats kan forskare och specialister från företag få 
stöd att utveckla och testa nya produkter, allt från batterier och solceller till nya 
mediciner. Lunds universitet gör omfattande investeringar i området och kommer 
bedriva både forskning, samverkan och utbildning. Denna miljö kan få stor betydelse 
för hela Sverige, men universitetet kan inte på egen hand utveckla dess möjligheter. 
Regeringen behöver ta en betydligt mer aktiv roll genom konkreta satsningar för att 
utveckla den nationella potentialen i Science Village.  

Livslångt lärande och hållbara utbildningssatsningar 
Livslångt lärande och kompetensutveckling har alltid varit en viktig och naturlig del 
av universitetets utbildningsutbud. Lunds universitet fortsätter att utveckla sitt utbud 
av kurser inom det som traditionellt betraktats som livslång lärande. Utöver mer 
traditionella fristående kurser avser universitetet att även utveckla ett utbud av 
kortare kurser som framför allt kommer att ges digitalt. Dessa kurser kommer att i 
huvudsak vara i spannet mellan 1,5 till 3 högskolepoäng och framför allt vända sig 
till individer inom arbetslivet. En utmaning är hur antagning till denna typ av mer 
mikromeritsorienterade utbildningar kan genomföras. Det nationella 
antagningssystemet är uppbyggt för att hantera antagning till traditionella kurser och 
program på grund- och avancerad nivå. Lunds universitet menar att antagningsfrågan 
vad gäller livslångt lärande är ett angeläget område för regeringen att 
uppmärksamma. 
  
Lunds universitet vill även lyfta fram avvägningen mellan kortare utbildningar för 
livslångt lärande och mer programbaserade utbildningar som framför allt riktar sig 
till yngre studenter utan arbetslivserfarenhet. Utan ytterligare resurser uppstår ett 
nollsummespel där en ökad satsning på livslångt lärande tränger undan det övriga 
utbildningsutbudet, vilket inte gagnar samhället i stort. Det är därav av största vikt 
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att regeringen tillskjuter nya medel och permanentar de särskilda satsningar som nu 
görs på livslångt lärande samt återupptar den särskilda finansieringen till de 
behörighetsgivande utbildningarna (basår).  
 
Regeringen behöver tillse att de planerade kompetensutbildningarna, med det nya 
omställningsstudiestödet, inte leder till att undanträngningseffekten ytterligare ökar. 
Regeringen behöver även tillse att finansieringen av det särskilda studiestödet inte 
ensidigt belastar personer med stora studielån, vilket riskerar att både slå hårt mot 
vissa utbildningars attraktivitet såväl som försvåra arbetet med den breddade 
rekryteringen.  
 
Att främja psykisk hälsan och stävja den psykiska ohälsan bland studenterna är 
fortsatt en viktig fråga att arbeta med, både för lärosätena och regeringen. 
Regeringen behöver tillse att en nationell handlingsplan tas fram. 
 
Den svenska grundutbildningen är underfinansierad och urgröpningen av lärosätenas 
anslag fortsätter. Det riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för lärosätenas 
förmåga att bedriva högkvalitativ utbildning och kunna förse samhället, 
arbetsmarknaden och enskilda individer med relevant kompetens. All utbildning 
behöver klara av att ge en bas som står sig väl över tid och som kan mäta sig i en allt 
skarpare internationell konkurrens. Lunds universitet vill med kraft understryka 
behovet av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av ersättningen till all 
högre utbildning. Detta är särskilt angeläget för de utbildningar som har den s.k. 
HSTJ-prislappen. 
 
Den låga ersättningen till humaniora har bl.a. lett till att det blivit allt svårare att 
bedriva högkvalitativ språkundervisning. Grupperna inom dessa utbildningar 
behöver vara små – precis som i en labbmiljö – och behovet av lärarledd 
undervisning är stort. För vissa språk har universiteten rätt att avräkna ersättningen 
för utbildningsområdet Övrigt. Lunds universitet menar att samtliga språk, med 
undantag för svenska och engelska, ska kunna avräknas mot utbildningsområdet 
Övrigt för att även framöver möjliggöra brett utbud av språkutbildningar av hög 
kvalitet. Lunds universitet stödjer Kungl. Musikhögskolans önskan att stärka 
musikutbildningen i Sverige, höja ersättningen för utbildningsområdet musik samt 
att det genomförs en musikutredning. 

Finansiering av läkarutbildningen samt måltal för vissa utbildningar 
Lunds universitet vill understryka att införandet av en 6-årig läkarutbildning kräver 
full finansiering av den 12:e terminen, i både anslagsram och ALF-tilldelning. Den 
nya utbildningen förutsätter mer klinisk tid än tidigare vilket driver på de kostnader 
som täcks av ALF-anslaget. Den tolfte terminen blir därmed dyrare än en 
genomsnittstermin. Universitet efterlyser besked och finansiering från regeringen för 
att befintligt program ska kunna byta utbildningsplan, från den 5,5-åriga till den 6-
åriga.  
 
Regeringen har angett måltal för lärar- och vårdutbildningar för perioden 2021 – 
2024. Universitetet ser det som bra att den ryckiga styrningen genom nybörjarplatser 
försvinner till förmån för mer långsiktiga satsningar. Förutsägbarhet och 
långsiktighet är en viktig förutsättning för att kunna genomföra dessa utbildningar 
med hög kvalitet och god genomströmning. Lunds universitet vill lyfta fram att dessa 
nya måltal kräver ökade anslag. Lunds universitet menar även att regeringen behöver 
möjliggöra att bedriva lärarutbildning tillsammans med andra lärosäten och avser att 
inkomma med en särskild framställan i frågan.  
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Akademisk frihet och autonomi 
En allmän princip om akademisk frihet infördes i Högskolelagen 2021. Det 
förstärkta skyddet för den akademiska friheten i högskolelagen följer på en oroande 
internationell utveckling. Regeringen konstaterar att den akademiska friheten inte 
kan tas för given utan behöver aktivt skyddas och främjas. Regeringen har lämnat 
ansvaret till lärosätena att omsätta hur den akademiska friheten ska värnas och 
främjas i praktiken. Lunds universitet är positiv till lagändringen men menar att det 
inte räcker – regeringen behöver vidta åtgärder för att säkra att den akademiska 
friheten blir möjlig och verkningsfull.  
 
Akademisk frihet ska gälla både forskning och utbildning. Lärosäten måste alltid 
kunna granska och kritisera regeringen och maktutövare, utan risk för repressalier, 
otillbörlig styrning eller minskade resurser. Den akademiska friheten är kopplad till 
upprätthållandet och utvecklandet av de demokratiska grundvärdena i vårt samhälle. 
För att den akademiska friheten ska få reell betydelse krävs ett visst mått av 
ekonomisk autonomi. Det växande beroendet av externa bidrag hämmar den 
akademiska friheten, försvårar arbetet med sammanhållen profilering och gör det 
svårt att ha en god personalpolitik med sammanhållna karriärvägar. Lunds 
universitet vill även understryka att vid nomineringar till fyllnadsval vid universitets 
och högskolors styrelser ska endast en person per post föreslås av 
nomineringspersonerna. Att föreslå fler kandidater, som regeringen kan välja 
mellan, skulle både krocka med rådande praxis samt öka det politiska direktstyret.  

Öppen vetenskap och digitalisering av samlingar vid universitetsbiblioteken   
Paraplybegreppet öppen vetenskap handlar om att forskning ska bli mer tillgänglig 
och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället. Öppen 
vetenskap är något av ett paradigmskifte som ställer nya krav på lärosätena. En 
central del av den öppna vetenskapen är öppen tillgång till publikationer med 
forskningsresultat. Universiteten har så kallade transformativa avtal med 
vetenskapliga förlag som löper ut 2024. Dessa transformativa avtal har tillkommit 
med syftet att driva på en övergång från en prenumerationsbaserad affärsmodell till 
publicering med öppen tillgång. Modellen vältrar över kostnaderna på de universitet 
som publicerar mycket. Regeringen behöver ta en aktiv roll i förhållande till de 
tranformativa avtalen och hur dessa avtal kan utvecklas.  
 
Digitalisering av de stora universitetsbibliotekens svenska samlingar är av betydande 
vikt för att humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning ska kunna bedrivas över 
hela landet och med moderna datadrivna analysmetoder. Det handlar både om att 
bevara och ge ökad öppen tillgång till en viktig del av vårt kulturarv. För att de stora 
universitetsbiblioteken (vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och 
Uppsala) ska klara detta uppdrag krävs att ekonomiska resurser tillförs de berörda 
lärosätena. Ska denna nationella satsning få en rimlig möjlighet att genomföras krävs 
en bra start. Lunds universitet föreslår att regeringen under en inledande period om 
tre år tillför 80 mkr per år till Kungliga Biblioteket som sedan vidare fördelar medlen 
till de involverade biblioteken. 

Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit  
Universitetets investeringar i anläggningstillgångar och räntekredit framgår av 
tabellen 4. 
 
Lunds universitet står inför flera stora renoveringar och nybyggnationer. Det är än 
så länge svårt att bedöma exakt när i tiden ökade kostnader och investeringar 
kommer att infalla under perioden för flera av dessa projekt. Utifrån universitetets 
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nuvarande planer och bedömning finns ett behov av en ökad låneram redan 2022 och 
universitetet kommer troligen att inkomma med en särskild framställan i ärendet till 
regeringen. För 2023 uppgår behovet av låneram till 610 mnkr för att därefter 
minska. Behovet kan åter öka i slutet av perioden om nybyggnationer i Science 
Village påbörjas. 
 
Exempel på stora verksamhetsinvesteringar som är inplanerade är 
strålrörsuppbyggnaden på MAX IV och utrustning till CMU-anläggningen vid MAX 
IV samt Forum Medicum, medicinska fakultetens kunskapscentrum för utbildning 
och forskning.  
 
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av 
anläggningstillgångar. Universitetets planerade verksamhetsinvesteringar redovisas 
enligt ESV:s föreskrifter. Den enskilt största förändringen av universitetets 
anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör. 

Lokalförsörjning 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 5 Lokalförsörjning. Tabellen 
innehåller beslutade förändringar under 2022–2025. 
  
Lunds universitet och Lunds kommun genomgår en stor fysisk expansion genom 
forskningsanläggningen MAX IV och byggandet av forskningsanläggningen ESS. 
Universitetet planerar etableringar i närheten av forskningsanläggningarna och 
framtida expansion inom Science Village, beläget mellan MAX IV och ESS. Längst 
i planering har universitet kommit i arbetet med ett nytt Nanolab. Lokalbehovet för 
nanolaboratoriet omfattar kontor, forskningslokaler och renrum om totalt cirka 6 000 
kvm. Universitet avser att söka tillstånd för ett tjugoårigt hyresavtal för Nanolab. 
  
För Medicinska fakulteten har en ny anläggning uppförts bestående av flex- och 
produktionsenhet för försöksverksamhet, en s.k. CMU-anläggning. CMU-
anläggningen stod klar januari 2022. Enheterna möjliggör bl.a. medicinsk 
strålrörsforskning vid MAX IV.  
  
Projekt pågår med att samlokalisera utbildningen för hälsovetenskaper med 
läkarutbildningen vid befintligt BMC genom en större nybyggnad samt ombyggnad. 
Projektet kommer att stå klart sommaren 2023. Universitet har sökt tillstånd för ett 
20-årigt avtal. 
  
Universitet avser att genomföra en översyn av Ekonomicentrum för att bland annat 
skapa moderna studiemiljöer. Arbetet fortsätter med att utveckla den 
samhällsvetenskapliga fakultetens lokalbestånd till moderna arbets- och 
lärandemiljöer och skapa ett Samhällsvetenskapligt centrum. 
  
I Malmö pågår ett arbete med att samlokalisera den konstnärliga fakulteten. De tre 
skolorna är idag placerade på olika ställen i Malmö och syftet är att stärka fakulteten 
samt effektivisera både resurser och ytor genom en samlokalisering. Det kan bli 
aktuellt för universitetet att inkomma med önskemål om längre hyresavtal under 
perioden för samlokaliseringen av den konstnärliga fakulteten. Universitetet 
återkommer i så fall i särskild ordning. 
  
På LTH pågår två större projekt: Maskinhuset som totalrenoveras då delar är i 
originalskick från 1960-talet. Maskinhuset kommer att stå klart sommaren 2023. För 
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Kårhuset på LTH planeras en översyn för att få ett mer utåtriktat innehåll och 
effektivare användning av ytorna. 
  
Ombyggnad och projektering pågår även för Kungshuset och för en omfattande 
renovering av Universitetshuset. Därutöver projekteras det för ett nytt växthus i 
den botaniska trädgården och det planeras för nya arkiv för universitetets samlingar. 

Avgiftsbelagd verksamhet och redovisning av föreskrifter 
Redovisning av den avgiftsbelagda verksamheten görs i tabell 6. Omfattningen 
kommer att vara i stort sett oförändrad under perioden.  
 
Lunds universitet gör regler, såsom föreskrifter och allmänna råd, tillgängliga genom 
publicering i regelsamlingen Regelverket. Regelverket är universitetets webbaserade 
förteckning över universitetsövergripande regler som är beslutade av 
universitetsstyrelse, rektor, förvaltningschef och de organ eller funktioner inom den 
universitetsgemensamma administrationen som har delegation att fatta sådana 
beslut. Regelverket nås via universitetets hemsida. Kurs- och utbildningsplaner finns 
samlade i särskild ordning.  



Tabell 1  Total budget

Total budget 2021 2022 2023 2024 2025

(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter

Anslag1
5 188 910 5 251 610 5 214 139 5 219 431 5 219 431

Avgifter 765 658 775 000 780 000 785 000 785 000
Bidrag 3 473 441 3 630 000 3 685 000 3 710 000 3 710 000
Finansiella intäkter 38 194 41 000 41 000 41 000 41 000

Summa intäkter 9 466 203 9 697 610 9 720 139 9 755 431 9 755 431

Verksamhetens kostnader

Personal 6 205 359 6 340 000 6 350 000 6 360 000 6 360 000
Lokaler 1 103 664 1 145 000 1 170 000 1 195 000 1 195 000
Drift/Övrigt 1 512 562 1 640 000 1 660 000 1 700 000 1 700 000
Avskrivningar 511 509 535 269 597 432 576 264 576 264
Finansiella kostnader 2 689 8 000 8 000 8 000 8 000

Summa kostnader 9 335 783 9 668 269 9 785 432 9 839 264 9 839 264

Verksamhetsutfall 130 420 29 341 -65 293 -83 833 -83 833

Transfereringar 393 535 240 184 260 681 260 681 260 681

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 130 420 29 341 -65 293 -83 833 -83 833

Utgående myndighetskapital 

(inkl. årets kapitalförändring) 2
1 928 889 1 958 230 1 892 937 1 809 104 1 725 271

Utgående oförbrukade bidrag 4 563 628 4 199 219 4 005 340 4 005 340 4 005 340

1 Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3.
2 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

Större förändringar mellan åren vad gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive
bidrag ska alltid kommenteras.



Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2021 2022 2023 2024 2025
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1 2 456 219 2 473 921 2 436 450 2 441 742 2 441 742

Beräknad avräkning2 (A)
Särskilda åtaganden (B) 9 261 9 242 9 242 9 242 9 242

Anslag (A+B) 2 465 480 2 483 163 2 445 692 2 450 984 2 450 984
Avgifter 402 451 400 000 400 000 400 000 400 000
Bidrag 70 781 55 000 60 000 60 000 60 000
Finansiella intäkter 736 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa intäkter3
2 939 448 2 939 163 2 906 692 2 911 984 2 911 984

Verksamhetens kostnader

Personal 1 924 191 1 930 000 1 930 000 1 930 000 1 930 000
Lokaler 430 248 480 000 470 000 470 000 470 000
Drift/Övrigt 471 607 480 000 485 000 490 000 490 000
Avskrivningar 42 022 46 492 50 524 55 014 55 014
Finansiella kostnader 199 1 000 1 000 1 000 1 000

Summa kostnader 2 868 267 2 937 492 2 936 524 2 946 014 2 946 014

Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 71 181 1 671 -29 832 -34 030 -34 030

1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp

2021 2022 2023 2024 2025
119 985 122 170 122 170 122 170 122 170

Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2021 i 2021 års prisnivå.
2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till

   ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.
3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.



Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

2021 2022 2023 2024 2025

Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1
2 723 430 2 768 447 2 768 447 2 768 447 2 768 447

Avgifter 363 207 375 000 380 000 385 000 385 000
Bidrag 3 402 660 3 575 000 3 625 000 3 650 000 3 650 000
Finansiella intäkter 37 458 40 000 40 000 40 000 40 000

Summa intäkter 6 526 755 6 758 447 6 813 447 6 843 447 6 843 447

Verksamhetens kostnader

Personal 4 281 168 4 410 000 4 420 000 4 430 000 4 430 000
Lokaler 673 416 665 000 700 000 725 000 725 000
Drift/Övrigt 1 040 955 1 160 000 1 175 000 1 210 000 1 210 000
Avskrivningar 469 487 488 777 546 908 521 250 521 250
Finansiella kostnader 2 490 7 000 7 000 7 000 7 000

Summa kostnader 6 467 516 6 730 777 6 848 908 6 893 250 6 893 250

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 59 239 27 670 -35 461 -49 803 -49 803

1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp

2021 2022 2023 2024 2025
356 180 366 253 366 253 366 253 366 253

2) I anslagsbeloppet ingår också anslag tilldelat Sveriges Lantbruksuniversitet och som disponeras 
av Lunds universitet med följande belopp

2021 2022 2023 2024 2025
4 906 5 009 5 009 5 009 5 009

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionern för 2020 i 

2020 års prisnivå.



Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

2021 2022 2023 2024 2025
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 438 126 446 762 550 304 599 060 554 500
Beräknad nyupplåning 175 483 323 542 268 756 155 440 154 897
varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 3 556 11 050 6 525 2 500 2 425
Beräknad amortering 166 846 220 000 220 000 200 000 200 000
UB lån i Riksgäldskontoret 446 762 550 304 599 060 554 500 509 397

Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 530 000 530 000 610 000 560 000 530 000

Föreslagen låneram 530 000 530 000 610 000 560 000 530 000

Beräknad ränteutgift 0 0 0 0 8 000
Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00%

Summa räntor och 
amorteringar 166 846 220 000 220 000 200 000 208 000

Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Investeringar i 

anläggningstillgångar1



Verksamhetsinvesteringar
2021 2022 2023 2024 2025

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.

Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 3 556 11 050 6 525 2 500 2 425
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 399 140 516 590 479 734 382 525 291 333
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 22 581 189 510 61 402 12 550 13 550
Summa verksamhetsinvesteringar 425 277 717 150 547 661 397 575 307 308

Finansiering 
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 175 483 323 542 268 756 155 440 154 897
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 249 794 393 608 278 905 242 135 152 410
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 425 277 717 150 547 661 397 575 307 307



Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt 2021 2022 2023 2024 2025

(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
Inredning och utrustning CMU 39 867 13 867 26 000
Inredning och utrustning Forum Medicum 96 957 2 957 5 000 85 000 4 000
7-Teslautrustning 20 000 20 000
Ombyggnad+inredning P3-lab på Wallenberglab, Malmö 29 900 29 900
Nytt magasin LUCOM 34 000 34 000
Växthusombyggnad LUCOM 54 300 54 300
Strålrör MAX IV 228 784 85 643 121 235 21 906
Projekt DataSTaMP MAX IV 48 918 9 694 22 278 16 946
Övriga verksamhetsinv - Ventilation ombyggnad MAX IV 45 000 35 000 10 000
Ny Therawatt laser (Fysik LTH) 21 500 21 500
MOVPE III-Vwith high T option (Fusik LTH) 25 000 25 000
Renovering av M-huset 29 425 14 266 15 159
Summa utgifter för investeringar 673 651 112 161 253 679 215 511 92 300 0

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 202 566 15 841 67 166 115 559 4 000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 471 085 96 320 186 513 99 952 88 300
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)

Summa finansiering 673 651 112 161 253 679 215 511 92 300 0

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m. 6 000 6 000
Maskiner och inventarier 577 844 96 154 251 179 194 511 36 000
Fastigheter och mark 0
Övriga verksamhetsinvesteringar 89 807 16 007 2 500 15 000 56 300
Summa investeringar i anläggningstillgångar 673 651 112 161 253 679 215 511 92 300 0



Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
2021 2022 2024 2024 2025

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 438 126 446 762 550 304 599 060 554 500
Nyupplåning (+) 175 483 323 542 268 756 155 440 154 897
Amorteringar (-) -166 846 -220 000 -220 000 -200 000 -200 000
UB lån i Riksgäldskontoret 446 762 550 304 599 060 554 500 509 397

Beslutad/föreslagen låneram 530 000 530 000 610 000 560 000 530 000

Ränteutgifter 0 0 0 0 8 000

Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde xx anslag xx 166 846 220 000 220 000 200 000 208 000
Övrig finansiering 



Tabell 5 Lokalförsörjning

2021 2022 2023 2024 2025
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA (exkl. student- och 
gästforskarbostäder)

-        föregående års utgång 539 492 545 515 549 915 559 615 548 115
-        ökning under året 16 963 5 400 14 700 500 9 500
-        minskning under året -10 940 -1 000 -5 000 -12 000 -4 250
-        vid årets utgång (A) 545 515 549 915 559 615 548 115 553 365

Förbättringsutgift på annans fastighet1

-        nyinvesteringar 22 25 30 30 35
-        avskrivningar 35 32 32 33 34

Lokalhyra (exkl. student- och 

gästforskarbostäder) (B)2 912 923 939 965 1 014

Genomsnittlig hyra                 (kr/kvm LOA)3 1 672 1 678 1 678 1 761 1 832

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 

student- och gästforskarbostäder)4  (C )
1 152 1 152 1 152 1 152 1 152

Genomsnittlig lokalkostnad   (kr/kvm LOA)5 2 112 2 095 2 059 2 102 2 082

Lärosätets totala kostnader (D) 9 336 9 668 9 785 9 839 9 839

Totala externa hyresintäkter -75 -77 -79 -82 -84

Justerade totala kostnader (D2) 9 411 9 745 9 864 9 921 9 923

Lokalkostnadens andel av verksamhetens 

totala kostnader6 12,3% 11,9% 11,8% 11,7% 11,7%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens 

totala kostnader7
12,2% 11,8% 11,7% 11,6% 11,6%

1 En redovisning ska lämnas av det totala ugående beloppet enligt balansärkningens balanspost.
Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinvesteringar och avskrivningar.
2) Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella
återställningskostnader vid avflyttning.
3)Beräknas som B/A
4)Redovisas i enlighet med SUHFs rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid universitet och högskolor
i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna.
5)Beräknas som C/A.
6)Beräknas som C/D.
7)Beräknas som C/D2.

Redovisning av lokaler (mnkr)



Tabell 6 Avgifter
(tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
2021 415 250 390 786 24 464
varav tjänsteexport 172 206 169 112 3 094
2022 430 000 410 000 20 000
varav tjänsteexport 180 000 175 000 5 000
2023 440 000 420 000 20 000
varav tjänsteexport 185 000 180 000 5 000

Offentligrättslig verksamhet

Intäkter till 

inkomsttitel1
Intäkter som 

får disponeras Kostnader Resultat
2021 3 212 6 255 -3 043
2022 4 000 5 000 -1 000
2023 4 100 4 700 -600

1 Intäkter som inte får disponeras.

Avgiftsinräkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas.
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