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Budgetförutsättningar samt beslut om fördelning av statsanslag 
för grundläggande utbildning och för forskning och 
forskarutbildning budgetåret 2002 
 
Övergripande inriktning 
 
Lunds universitet har under 2000 och 2001 haft en positiv ekonomisk utveckling 
såtillvida att universitetet nu i stort sett har uppnått ekonomisk balans från att tidigare 
haft stora ekonomiska underskott. Detta har uppnåtts genom ett målmedvetet arbete i 
verksamheten med att dels minska kostnader, dels öka intäkter. Framförallt för 
forskningen har den externa finansieringen ökat avsevärt. Härigenom har de statliga 
besparingarna under 1990-talet kunnat kompenseras. För grundutbildningen har 
någon sådan extern kompensation generellt sett inte varit möjlig, utan den 
ekonomiska balansen har i stort sett nåtts genom att kostnaderna minskat som en följd 
av nedskärningar i verksamheten.  
 
Inom en rad områden har utvecklingen för verksamheten vid Lunds universitet varit 
positiv. Inte minst gäller det de signaler som regeringen under hösten gett i olika 
sammanhang och då främst i propositionen Den öppna högskolan. De förslag som 
redovisas där ligger i linje med de ambitioner och målsättningar som universitetet har 
inom en rad områden. Det gäller t ex den pedagogiska verksamheten, utvecklingen 
kring nätbaserad utbildning och den breddade rekryteringen till högskolan. Inom 
forskningssidan har universitetet också hävdat sig väl vilket bl.a. visas av den positiva 
utvecklingen av externa forskningsbidrag.  
 
Även om universitetet således generellt befinner sig i en gynnsam situation och också 
har uppnått ekonomisk balans, finns det fortfarande problem av ekonomisk natur. 
Delvis sammanhänger det med det generella konstaterande som t ex Sveriges 
universitets och högskoleförbund, SUHF, gör rörande resurssituationen för 
grundläggande utbildning i landet. SUHF redovisar beräkningar som visar att anslaget 
för grundläggande utbildning skulle behöva höjas  med ca 2,2 miljarder kronor för att 
nå upp till 1994/95 års resursläge räknat i tillgängliga resurser per student. 
 
Ett annat problem som uppstått under de senaste åren gäller tillströmning och 
prestationsnivå i grundutbildningen. Universitetets intäkter, som följer av antalet 
studenter och hur mycket de presterar i form av studieresultat, täcker inte 
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kostnaderna. För budgetåret 2001 är prognosen ett underskott på ca 38 mkr. Denna 
situation har funnits sedan flera år och har under denna period kunnat klaras genom 
att universitetet haft gamla ”överprestationer” att kompensera underskottet med. 
Dessa gamla överprestationer är dock i och med utgången av år 2001 i stort sett 
förbrukade. Fr.o.m. budgetåret 2002 är det således nödvändigt med åtgärder för att 
uppnå balans mellan intäkter till följd av prestationer och kostnader. I det följande 
föreslås åtgärder för att uppnå en sådan balans.  
 
Ett ytterligare problem som också är fokuserat till grundutbildningen gäller den 
sviktande tillströmningen till högre utbildning. Även om Lunds universitet i 
jämförelse med andra universitet och högskolor klarat sig bra när det gäller att 
attrahera sökande, har universitetet likväl fått notera sviktande sökandetal. I det 
följande redovisas åtgärder i form av en satsning på rekrytering. 
 
Några av universitets områden brottas särskilt med en besvärlig ekonomisk situation. 
Framförallt gäller detta den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och till viss del 
området för humaniora och teologi. För dessa två områden har det minskade 
sökandetrycket slagit särskilt hårt.  
 
Även om område MN klarat sig bäst i landet av de naturvetenskapliga fakulteterna, 
finns ett betydande underskott av sökande till stora delar av fakultetens 
utbildningsutbud. Genom att tillväxten av extern forskningsfinansiering framförallt 
skett för mer tillämpad forskning har området, som är mycket forskningstungt, inte 
kunnat kompensera den sviktande statliga forskningsfinansieringen. 
 
Området HT har drabbats särskilt svårt när det gäller minskat sökandetryck till 
grundutbildningen i språk. Generellt har rekryteringen till många språk halverats. I 
det följande redovisas åtgärder för att under 2002 kunna bibehålla utbildningen i de 
minsta undervisningsspråken. 
 
I förslaget redovisas också åtgärder för en satsning på pedagogisk utveckling av 
grundutbildningen vid universitetet. Detta kan ske bl.a. genom att universitetet 
erhållit vissa särskilda statliga medel för pedagogisk utbildning av lärare. 
 
Förslag finns också att skapa ekonomiska incitament för att öka rekryteringen av 
kvinnliga professorer. 
 
Den budget som redovisas i det följande är i väsentliga avseenden inriktad på 
grundutbildningens situation. Förslagen är också baserade på det förslag till strategiska 
prioriteringar som f.n. slutbearbetas för att kunna föreläggas universitetsstyrelsen för 
beslut vid sammanträdet i december. 
  
 
 
Budgetpropositionen (2001/2002:1) 
 
Grundläggande utbildning 
 
I budgetpropositionen för budgetåret 2002 anges ett högsta belopp (takbelopp) för 
den grundläggande utbildningen vid Lunds universitet till 1 245 895 tkr. Därtill 
kommer särskilda åtaganden om sammanlagt 24 292 tkr. Det innebär sammantaget 
en ökning i förhållande till anslaget för 2001 med 184 661 tkr. Därutöver kommer 
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universitetet att erhålla 5 000 tkr i särskilt anslag som  resursförstärkning för 
trafikflygarutbildningen. 
 
Den största delen av anslagsökningen, 110 069 tkr, kan hänföras till förstatligandet av 
den vårdutbildning som t o m 2001 i stort finansierats av Region Skåne. Därutöver 
innefattar ökningen medel för fullföljandet av den tidigare beslutade utbyggnaden av 
den grundläggande utbildningen under perioden 2000 –2002, för Lunds del 554 
utbildningsplatser (33 336 tkr), finansiering av pedagogisk utbildning (900 tkr), 
särskilda medel för genomförande av pilotprojekt för utveckling av 
högskolepedagogisk utbildning (3 900 tkr) samt vissa medel för kvalitetsförstärkning 
inom utbildningsområdet HTJS (11 349 tkr). Därtill har medel beräknats för 
kompensation för ökade pris- och lönekostnader. 
 
De  medel som beräknas för universitetet med anledning av den ändrade 
finansieringen av vårdutbildningen överensstämmer med det ersättningsbelopp 
universitetet tidigare erhållit av Region Skåne och genom ett särskilt mindre anslag 
från staten (110 069 tkr).  Samtidigt införs i  resursfördelningssystemet ett nytt 
ersättningsbelopp (prislapp) för vårdutbildning som i nivå ligger under den 
genomsnittliga ersättning som universitetet tidigare erhållit inom ramen för sitt avtal 
med Region Skåne. Omfattningen av vårdutbildningen vid Lunds universitet är 1327 
helårsstudenter. Om en avräkning mot anslaget sker för utbildning med denna 
omfattning och med den nya prislappen innebär det att 90 199 tkr kan disponeras av 
anslaget. Mellanskillnaden, 19 870 tkr, innebär därmed i realiteten en möjlighet till 
utökat uppdrag för Lunds universitet. Medlen kan dock endast avräknas mot ett ökat 
antal helårsstudenter och helårsprestationer. 
 
Forskning och forskarutbildning 
 
Anslaget för forskning och forskarutbildning föreslås i budgetpropositionen ökat med 
10 000 tkr för den fortsatta utbyggnaden av forskarskolorna i historia och 
mångvetenskaplig naturvetenskap. Därtill kommer medel om 5 200 tkr för forskning 
inom vårdområdet. Slutligen har anslagen räknats upp med hänsyn till ökade pris- och 
lönekostnader. 
 
 
Propositionen Den öppna högskolan (2001/2002:15) 
 
I propositionen Den öppna högskolan redovisar regeringen ett antal förslag som ligger 
väl i linje med universitets planering för att vidta åtgärder inom ett antal områden.  
Universitetsstyrelsen kommer vid decembersammanträdet att få en samlad redovisning 
av åtgärder med anledning av propositionen I vissa avseenden har förslagen direkt 
betydelse för den ekonomiska planeringen inom universitetet. De väsentligaste av 
dessa frågor sammanfattas här. 
 
En rad åtgärder redovisas för att bredda rekryteringen till högskolestudier. 
Högskolorna kommer att åläggas att utarbeta handlingsplaner för breddad rekrytering. 
En särskild nationell rekryteringsdelegation kommer att inrättas som kommer att 
disponera 40 000 tkr under de närmsta tre åren för att genomföra 
rekryteringsåtgärder. Universitetet har i särskild ordning erhållit särskilda resurser för 
rekryteringsåtgärder under 2001 och 2002. Möjligheter för anordnande av 
behörighetsgivande förutbildning och s k collegeutbildning aviseras. 
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I propositionen redovisas regeringens syn på pedagogisk förnyelse. Krav på pedagogisk 
utbildning skall ställas för anställning som lärare vid universitet och högskolor. 
Universitet och högskolor skall tillhandahålla sådan utbildning. Vissa medel har 
beräknats för att anordna sådan utbildning. Lunds universitet erhåller dessutom         
3 900  tkr årligen under perioden 2002-2004 för pilotprojekt inom ramen för 
pedagogisk utbildning av högskolelärare. 
 
Ett särskilt s k nätuniversitet inrättas för att samordna universitets och högskolors IT-
stödda distansutbildning. En ny myndighet inrättas som skall svara för verksamheten 
och medel för finansiering av utbildning för motsvarande 2 350 helårsstudenter 
beräknas för verksamheten. En särskild ersättningsnivå för denna utbildning kommer 
att fastställas. För 2002 beräknas denna till ca 90 000 kr för helårsplats och 
helårsprestation tillsammans. Ersättningens storlek på sikt kommer dock att beslutas 
under 2002. 
 
Prioriteringar för 2002 
 
Åtgärder för att uppnå balans i den grundläggande utbildningen  
 
Lunds universitet har under 2001 redovisat prognoser över det beräknade utfallet på 
anslag för grundläggande utbildning. Den sista prognosen, som lämnades till 
utbildningsdepartementet den 19 oktober 2001 pekar mot att den ersättning för 
helårsstudenter och helårsprestationer som universitetet kan avräkna mot anslaget för 
grundläggande utbildning skulle understiga det s k takbeloppet med ca 38 500 tkr. 
Beträffande universitets uppdrag när det gäller det totala antalet helårsstudenter 
kommer detta sannolikt att underskridas med ca 800 helårsstudenter. 
 
I förhållande till de interna uppdrag universitetsstyrelsen fastställt för universitetets 
områden för 2001 tycks svårigheterna att rekrytera studenter framför allt gälla område 
HT och i någon omfattning ekonomihögskolan och område MN. Inom HT-området 
är det särskilt den vikande efterfrågan på utbildning inom språkområdet som slår 
igenom. Låg efterfrågan på utbildning leder till att den genomsnittliga 
förkunskapsnivån bland studenterna sjunker, vilket sannolikt är anledningen till att 
också prestationsgraden inom HT-området tenderar att sjunka. 
 
De uteblivna intäkter som blir fallet om prognosen visar sig överensstämma med det 
slutliga utfallet kan för 2001 täckas genom s k sparade prestationer som inför 2001 
uppgick till ett värde av ca 68 000 tkr.  
 
 
Som framgått ovan är det nödvändigt för universitetet att öka områdenas uppdrag när 
det gäller helårsstudenter och helårsprestationer med målet att öka avräkningseffekten 
mot takbeloppet med ca 40 miljoner kronor. I samråd med samtliga 
områdesledningar har en bedömning gjorts av i vilken omfattning det finns realistiska 
möjligheter att genomföra ett ökat utbildningsuppdrag. Denna bedömning har lett till 
följande förslag till ökning: 
 
Område Ökat uppdrag (helårsstudenter) 
LTH 200 
J 100 
S 400 
EHS 200 
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M 37 
K 36  
CHbg 58 
 
Det innebär en ökning av grundutbildningen som svarar mot en ersättning om ca    
45 000 tkr avräknat mot takbeloppet. 
 
De medel som universitetet kan disponera för detta utökade uppdrag är emellertid 
inte tillräckliga för att ersätta områdena på samma nivå som resurser för 
grundutbildningen i övrigt beräknas. För områdena S, EHS och M beräknas därför 
medel motsvarande 65% av den normala ersättningen för helårsstudent och 
helårsprestation. För LTH beräknas 50% av motsvarande prislappar. För område K 
beräknas full ersättning med undantag för ersättning avseende lokalkostnader och för 
Campus Helsingborg beräknas samma ersättningsnivå som övrig utbildning i 
Helsingborg. Skälet för det sistnämnda är att Campus Helsingborg fortfarande 
befinner sig i ett uppbyggnadsskede då verksamhetens omfattning totalt sett inte bär 
sina lokalkostnader. En lägre ersättningsnivå skulle därmed endast bidra till ökat 
underskott i verksamheten. 
 
För område J utgår ingen särskild ersättning för det utökade åtagandet. Skälet härför 
sammanhänger med att området sedan 3 år tillbaka erhållit ett särskilt kvalitetsstöd 
genom att antalet nybörjarstudenter på juristprogrammet sänktes utan full reduktion 
av anslaget. När nu  särskilda statliga medel för kvalitetshöjande åtgärder riktas till  
bl.a. det juridiska området under 2002 och 2003 bör det vara möjligt att utan särskild 
ersättning utöka det juridiska områdets utbildningsuppdrag. 
 
Med hänsyn till det sätt på vilket resurser för grundutbildningen avräknas mot 
takbeloppet saknar det i princip betydelse om ett områdes utökade uppdrag uppfylls 
genom ökat antal helårsstudenter eller helårsprestationer. Om ett enskilt området gör 
bedömningen att de resurser som nu kan avsättas för att finansiera det ökade 
uppdraget kan användas för att öka prestationsgraden på områdets hela uppdrag i 
sådan omfattning att det ger samma ekonomiska resultat behöver det utökade 
uppdraget inte genomföras i form av ett ökat antal helårsstudenter. Framförallt LTH 
har aviserat att en del av det ökade åtagandet bör kunna åstadkommas genom att höja 
prestationsnivån. 
 
Den finansieringsnivå som beskrivits ovan innebär en total ökad kostnad för den 
föreslagna utökningen av områdenas åtaganden om ca 27 000 tkr. Denna bör 
finansieras enligt följande. 
 
I budgetpropositionen fullföljs den utbyggnad som i tidigare riksdagsbeslut angivits 
som planeringsförutsättning för perioden 2000 – 2002 och som för Lunds universitets 
del innebär en ökning av takbeloppet motsvarande 554 helårsplatser. Vissa av dessa 
platser har genom tidigare beslut tagits i anspråk genom beslutad utbyggnad av vissa 
program och inräknas därmed i konsekvensberäkningarna för 2002.  Resterande 
medel, ca 10 000 tkr kan emellertid användas för finansiering av de ovan beskrivna 
utökningarna. 
 
Lunds universitet avsätter varje år 40 000 tkr till den s.k. lokalförsörjningsreserven, 
som används för att delfinansiera vissa större investeringar enligt det 
lokalförsörjningsprogram styrelsen har fastställt. Lokalförsörjningsreserven finansieras 
till lika delar med medel från anslaget för grundutbildning och anslaget för forskning 
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och forskarutbildning. De lokalkostnader som finansieras på detta sätt avser dock till 
en större del forskning än grundutbildning. Med hänsyn härtill bör en annan 
fördelning mellan anslagen göras när det gäller finansieringen av denna avsättning. 
Genom att ändra finansieringen så att tre fjärdedelar av avsättningen belastar 
fakultetsanslaget kan ca 10 000 tkr frigöras inom grundutbildningsanslaget för 
finansieringen av det utökade utbildningsuppdraget. 
 
Genom det beslut som styrelsen tidigare fattat rörande resultatbaserad 
resurstilldelning  skall vissa medel återbetalas av innevarande års anslag. Det gäller 
områdena HT och MN som båda beräknas ha en lägre nivå på helårsstudenter och 
helårsprestationer än vad uppdraget till resp. områdes är. Med hänsyn till de särskilda 
förutsättningar som gäller för budgeten för 2002 finns det skäl att inte avvakta med 
beslut om reduktion av innevarande års anslag till efter bokslutet. En återbetalning 
bör därför redan nu beräknas som därmed kan ingå i finansieringen  enligtovan. 
Denna återbetalning beräknas till ca 2 300 tkr.  
 
Därmed kan 22 300 tkr av den erforderliga finansieringen täckas. Det bör emellertid 
samtidigt noteras, att det utökade uppdrag som redovisats ovan om sammanlagt 1013 
helårsstudenter nominellt skulle generera 41 300 tkr i av räkning mot takbeloppet. 
Under förutsättning att resultatet vad gäller grundläggande utbildning under 2001 
följer den prognos som lämnades per den 19 oktober och som innebar att universitetet 
hamnar under taket med ca  38 500 tkr har universitetet på detta sätt med viss 
marginal täckt gapet mellan de ekonomiska ramarna till områdena och intäkterna 
Eftersom förslaget samtidigt inte tagit hänsyn till den ökning om ca 19 000 tkr av  
takbeloppet som sammanhänger med den ändrade finansieringen av vårdutbildningen 
kan avräkning ske mot detta belopp, förutsatt att prestationsnivån för områdena skulle 
hamna på en högre nivå än uppdragen. På detta sätt skapas utrymme för ett positivt 
incitament, så att ett område som presterar mer än uppdraget kan få en ökad 
ersättning. Ett förslag med denna innebörd redovisas närmare i det följande. 
 
Småspråk 
 
En betydande del av de rekryteringsproblem som finns inom område HT rör 
tillströmningen till de s k småspråken. Tillströmningen till dessa har historiskt sett 
alltid varit förhållandevis låg men situationen har nu blivit mer besvärlig i takt med att 
efterfrågan på språkutbildning generellt har sjunkit. Med en resurstilldelning i nivå 
med den genomsnittliga ersättningsnivån inom område HT finns är det därför i 
praktiken inte möjligt att bedriva verksamheten i dessa ämnen. 
 
Småspråkens situation – liksom småämnesproblematiken generellt – har 
uppmärksammats av regeringen och flera olika kartläggningar av förhållandena i dessa 
ämnen har genomförts under senare år. Detta har nu resulterat i ett särskilt uppdrag 
till vetenskapsrådet att efter en egen utredning fördela vissa ekonomiska resurser till 
småämnen. Vetenskapsrådet avser därvid sannolikt också att verka för en fördelning av 
ansvaret för vissa ämnen mellan olika universitet och högskolor. 
 
I avvaktan på resultatet av vetenskapsrådets ställningstagande bör den aktuella 
grundutbildningssituationen inte nu föranleda någon nedläggning av enskilda 
språkämnen, vilket annars hade behövt övervägas. Ett sådant ställningstagande innebär 
emellertid samtidigt att styrelsens för HT-området  möjligheter att omdisponera och 
rationalisera sin samlade verksamhet begränsas. Mot den bakgrunden finns det skäl att 
i den ansträngda situation som allmänt råder inom HT-områdets grundutbildning 
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under det kommande året ge ett särskilt stöd för att upprätthålla undervisningen i 
småspråken. De språk som bör komma ifråga för sådant stöd är 
 
Estniska Finska 
Ungerska Grekiska 
Latin Nygrekiska 
Arabiska Hebreiska 
Rumänska Polska 
Tjeckiska Litauiska 
Indonesiska Thai 
 
Sammantaget rör det sig således om 14 språk. Med utgångspunkt från att en minsta 
modul för upp till 20 helårsstudenter skulle kunna innefatta en halv tjänst som lärare, 
vanligtvis lektor, ett antal lösa timmar, vissa driftkostnader och viss sekreterarhjälp 
skulle en schablonkostnad för en sådan modul uppgå till 500 tkr. Det innebär att för 
dessa 14 språk skulle man budgetera sammanlagt 7 000 tkr. En sådan ram skulle ge 
utrymme för utbildning för motsvarande 280 helårsstudenter och ca 210 
helårsprestationer. Det genererar i ersättning till universitetet 6 900 tkr. 
 
Innevarande år beräknas antalet studenter totalt (206) i dessa språk generera högst  
5 046 tkr. Studenterna är dessutom inte jämnt spridda över de 14 språken. Nominellt 
saknas således ca 2 mkr. 
 
Ett sätt att lösa detta är således att reducera HTs uppdrag med 280 helårsstudenter 
(och motsv. prestationer)  men reducera anslaget med endast de 5 046 som dessa 
genererat. Mellanskillnaden upp till erforderliga 7 mkr, dvs 2 mkr skulle då kunna 
finansieras genom ett särskilt ”småspråksstöd” under 2002. Utöver detta särskilda stöd 
har område HT haft särskilda resurser för åtgärder inom språken under åren 2000 – 
2002. Denna satsning skulle således upphöra 2003. Det nu föreslagna 
småspråksstödet bör finansieras så att de medel som dras in 2003 får ligga kvar i 
budgeten även 2003 och finansiera 2002 års småspråkskostnad. En förutsättning för 
detta särskilda stöd bör dock vara att område HT går vidare med de åtgärder 
områdesstyrelsen planerar att genomföra för att öka genomströmning mm inom 
språkområdet. Universitetsstyrelsen bör uppdra åt området att senast inför sommaren 
2002 redovisa ett förslag till åtgärdsprogram för språkområdet som upptar såväl 
innehållsliga och pedagogiska som organisatoriska åtgärder. 
 
Rekrytering 
 
Den vikande efterfrågan på högre utbildning vill universitetet möta med intensifierade 
rekryteringsinsatser. I detta arbete måste särskild vikt läggas vid en breddad 
rekrytering i linje med vad som anförs i propositionen Den öppna högskolan. Inom 
universitetet bedrivs ett omfattande rekryteringsarbete både centralt och inom vissa av  
universitetets områden. Detta arbete behöver samordnas och ges en gemensam 
fokusering. I det sammanhanget skall särskild uppmärksamhet ägnas åt insatser där 
rekryteringen är svag , särskilt naturvetenskap och språk. 
 
En väsentlig del av rekryteringsarbetet skall inriktas på  ökad mångfald genom 
rekrytering av studenter från studieovana miljöer och av studenter med 
invandrarbakgrund. 
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För att genomföra denna samordnade insats har rektor inrättat en lokal 
rekryteringsdelegation med förankring i universitetets områden. 
Rekryteringsdelegationen skall biträdas av informationsenheten, studerandeenheten, 
planeringsenheten och av samtliga områdeskanslier. Studentkårer och nationer ges 
också en viktig roll i detta arbete. 
 
Rekryteringsmål för kvinnliga lärare 
 
Regeringen har  för perioderna 1998-2000 resp 2001-2003 fastställt särskilda 
rekryteringsmål när det gäller universitets och högskolors anställning av kvinnliga 
professorer. Vidare har regeringen föreskrivit att lärosätena skall fastställa egna 
rekryteringsmål när det gäller anställning av kvinnor på andra typer av 
lärarbefattningar. 
 
Lunds universitet har inte uppnått de fastställda rekryteringsmålen för kvinnliga 
professorer för perioden 1998-2000. Universitetet bör därför inför den period som nu 
har inletts pröva nya former för att öka andelen kvinnor bland nyanställda professorer. 
Ett system som ger fakulteterna ekonomiska incitament för att anställa kvinnliga 
professorer bör därför införas. Ett sådant system föreslås innebära att universitetet av 
gemensamma medel bidrar med hälften av kostnaderna för lönen till nytillsatta 
kvinnliga professurer (avser ej befordringstjänster) under de tre första anställningsåren. 
Systemet föreslås gälla under 2002 och 2003. De medel som skall överföras till 
respektive område från gemensamma avsättningar för ett givet år bör regleras i 
efterhand påföljande år. Den beskrivna ordningen kommer därför att ha 
budgetmässiga konsekvenser först år 2003. Frågan om på vilket sätt gemensamma 
medel för detta område skall avräknas områdenas anslag kan därför fastställas i 
samband med budgetarbetet hösten 2002. 
 
Vidare skall interna rekryteringsmål för att uppnå balans mellan män och kvinnor 
även inom övriga lärarkategorier fastställas. Den senare frågan bereds av universitetets 
arbetsgrupp för jämställdhetsfrågor och ett förslag till lokala rekryteringsmål kommer 
att tas upp vid universitetsstyrelsens sammanträde i december 2001. 
 
Pedagogisk utveckling och pedagogisk utbildning - Lärande Lund 
 
Pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk utbildning bedrivs idag inom olika 
organisatoriska vid universitetet. Universitetspedagogiskt centrum, UPC, bedriver den 
mest omfattande delen av den pedagogiska utbildningen samtidigt som vissa områden 
har etablerat en egen organisation för sådan verksamhet. Centrum för 
informationsteknik i undervisningen, CITU, svarar för metodutveckling och 
utbildning när det gäller användande av modern informationsteknik i undervisningen. 
Inom Sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning bedrivs ett särskilt 
utvecklingsarbete när det gäller internet-baserad utbildning. Vissa andra enheter ger 
också vissa bidrag till denna verksamhet, t ex NetLab och LDC. Ett omfattande 
utvecklingsarbete sker dessutom löpande inom de enskilda institutionerna. 
 
Inom Lunds universitet har en omfattande diskussion rörande utvecklingen av 
organisationen kring den pedagogiska förnyelsen ägt rum. Denna diskussion har 
innefattat både behovet av organiserat stöd för  utvecklingsarbete och för pedagogisk 
utbildning men även behovet av att knyta också pedagogisk utveckling och pedagogisk 
forskning till den löpande verksamheten. Begreppet Lärande Lund har i det 
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sammanhanget fått beteckna universitetets samlade insatser för att förnya och utveckla 
synen på lärande generellt och på universitetets pedagogiska uppgift. 
 
De beslut rörande pedagogisk utbildning och utveckling av nätbaserad utbildning som 
aviseras i budgetpropositionen innebär att universitet måste finna former för att på ett 
samlat sätt genomföra både statsmakternas intentioner och universitetets egna 
ambitioner inom detta område. Universitetsstyrelsen har i tidigare beslut lagt fast den 
principiella ramen kring detta arbete. 
 
I syfte att få till stånd en mer samlad och slagkraftig organisation för pedagogisk 
utveckling och pedagogisk utbildning kommer att bildas en  samlad enhet för 
pedagogisk utveckling. Till denna förs nuvarande UPC och CITU samt de delar av 
sekretariatet för fortbildning och vidareutbildning som svarar för utvecklingsarbetet 
kring nätbaserad distansutbildning. Enheten skall ledas av en styrelse med stark 
förankring i universitetets områden. Förutsättningar finns nu för att också ge denna 
enhet en samlad lokalisering under våren 2002. 
 
Denna organisation blir också en viktig förutsättning för och del av universitetets 
generella satsning under begreppet Lärande Lund. 
 
Nätuniversitetet 
 
Det förslag till inrättande av ett särskilt nationellt nätuniversitet som presenteras i 
regeringens propositioner är för närvarande under bildande. Inom Lunds universitet 
finns ett betydande utbud av nätbaserade kurser som bör kunna utgöra en del av 
nätuniversitetet. Förutsättningarna för hur universitetet skall delta i nätuniversitetet är 
dock inte i detalj kända. Det kommer sannolikt att påverka de ekonomiska 
förutsättningarna för denna redan planerade utbildning så att denna förhoppningsvis 
helt eller delvis kan finansieras genom de särskilda statliga medlen för nätuniversitetet. 
Inom de vanliga ekonomiska ramarna frigörs i så fall medel som kan användas för att 
öka utrymmet för det positiva incitament som beskrivs nedan. 
 
En närmare redovisning för hur förslaget om nätuniversitet i propositionen kan 
utnyttjas av universitetet kommer att  kunna lämnas vid styrelsens 
decembersammanträde. 
 
I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2001 ingick i områdenas utbildningsuppdrag 
ett minsta antal helårsstudenter som skulle avse utbildning i andra distributionsformer 
och då främst nätbaserade kurser. Detta uppdrag bör ligga kvar även under 2002. I 
den mån dessa kurser kommer att kunna överföras till det nya nätuniversitetet 
kommer dessa att kunna finansieras med medel därifrån. 
 
Utbildningsprogram i teknisk matematik 
 
LTHs styrelse har föreslagit inrättandet av ett nytt utbildningsprogram i teknisk 
matematik. Förslaget skall ses som ett led i LTHs strävanden att klara sitt samlade 
utbildningsuppdrag. Som sammanfattande motivering för förslaget anför man 
följande: 
 

Efterfrågan på matematisk kompetens inom industri, forskning, ekonomi, 
medicin och förvaltning har ökat kraftigt. En av drivkrafterna är utvecklingen 
inom datortekniken. Matematisk spetskompetens är nödvändig inom allt fler 
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vetenskaper, där några aktuella exempel är IT, bioinformatik, ekonomi, 
beräknings- och systemteknik. Inom industrin har matematik under lång tid 
använts via någon teknikvetenskap. Men idag sker även en direktanvändning 
såväl för analys och beräkning som för helt nya typer av problem. 
 
För att LTH skall stärka sin roll som spets- och breddutbildare av 
matematikkompetenta ingenjörer föreslår vi ett nytt utbildningsprogram, 
Teknisk matematik. I Sverige finns vid de flesta högskolor möjlighet att 
profilera civilingenjörsexamen mot matematiska ämnen, men LTH har nu 
chansen att bli först med ett specifikt program. Detta ger rekryteringsfördelar 
gentemot en attraktiv studentgrupp med en stor andel kvinnor som idag inte 
väljer LTH eller teknikstudier. Liknande utbildningar finns internationellt, 
såväl i Europa som USA. 
 
Det program vi föreslår har en klar ingenjörsprofil, med ett balanserat och brett 
utbud av kurser inom matematiska vetenskaper, teknikvetenskaper, 
naturvetenskaper och ekonomi, med möjlighet till specialisering mot biologisk 
modellering, finans, signaler och system, beräkning och simulering. Kärnan i 
utbildningen utgörs av matematik och matematiska modeller/simulering, med 
kvalificerad användning av datorer. Förutom till teknikämnen sker också en 
knytning till livsvetenskaper och samhällsvetenskap. 
 

Universitetsstyrelsen föreslås mot bakgrund av vad LTHs styrelse anför inrätta ett 
utbildningsprogram i teknisk matematik. 
 
Resultatbaserad resurstilldelning 
 
Universitetsstyrelsen behandlade i sitt budgetbeslut för 2001 frågan om införande av 
ett resultatbaserat system för resurstilldelning. Innebörden av universitetsstyrelsens 
beslut var i korthet att det eller de områden som inte uppnådde sina uppdrag med 
avseende på helårsstudenter och helårsprestationer skulle efter att det slutliga resultatet 
blev känt för budgetåret återbetala viss del av föregående års ekonomiska 
grundutbildningsram.  
 
Detta beslut bör kompletteras genom ett positivt incitament på så sätt att också en 
överprestation under ett givet år leder till en ökad resurstilldelning. Genom att som 
berörts ovan universitetet för 2002 inte räknar med att kunna utnyttja hela det 
ekonomiska utrymmet till taket i anslaget för grundläggande utbildning bör det kunna 
finnas ett utrymme upp till taket som kan tas i anspråk i den mån prestationer 
kommer till stånd utöver det uppdrag som fastställs i budgetbeslutet. Dessa 
prestationer kan då vid slutet av budgetåret 2002 också avräknas mot takbeloppet.  
 
Lunds universitets museer 
 
Rektor tillsatte i december 2000 en särskild utredning om universitetets museer och 
samlingar. Anledningen var främst den ekonomiska situationen för museer och 
samlingar orsakad av nedskärningar till följd av krympande statliga anslag till 
grundutbildning och forskning. 
 
Utredningen förelåg färdig i juni och har remissbehandlats.  Huvudförslaget i 
utredningen var att en särskild utställningslokal skulle iordningsställas centralt i Lund 
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och att övriga föremål skulle kunna magasineras i billigare och gärna gemensamma 
lokaler på Gastelyckan.  
 
Remissyttrandena visar att det finns ett stort och starkt engagemang för museerna och 
samlingarna såväl inom som utom universitetet. Utredningen och yttrandena visar 
också att samlingarna är av stor betydelse och  betingar ett stort samhälleligt värde. I 
yttrandena framförs synpunkter som inte helt beaktats i utredningen. 
 
Den stora frågan är samlingarnas omfattning, samlingarnas förvaring och 
samlingarnas tillgänglighet för professionellt bruk. Samlingarna fordrar och behöver 
ekonomiska resurser och finansiering utöver vad som är möjligt inom ramen för de 
anslag för utbildning och forskning som universitetet erhåller från staten.  
 
Samlingarna och museerna är av olika karaktär. Problemen är också delvis olika och 
kräver skilda samråds- och förhandlingslösningar. Det som kan synas vara en god 
lösning för de naturvetenskapliga samlingarna passar inte historiska museet.  
 
Rektor har mot denna bakgrund tillsatt två arbetsgrupper. Den ena har fått i uppdrag 
att konkret analysera och bearbeta problem och möjligheter för främst det historiska 
museet. Den andra får i uppdrag att analysera och bearbeta problemen som främst rör 
de zoologiska och botaniska museerna. Den viktiga uppgiften för arbetsgrupperna blir 
att finna ekonomiskt hållbara, långsiktiga lösningar som bygger på att andra 
finansiärer än universitetet delar ansvaret för kostnaderna för museerna. 
 
För det historiska museet är det nödvändigt med vissa särskilda åtgärder under tiden 
detta arbete pågår. Under 2002 – innan andra finansiärer hittats –bör därför 
historiska museet stödjas med 500 tkr. Universitetsstyrelsen  bör uppdra åt styrelsen 
för humaniora och teologi att med hjälp av detta särskilda stöd bedriva verksamheten 
vid historiska museet i tidigare omfattning.  
 
Biblioteksorganisationen 
 
Den nya biblioteksorganisation universitetsstyrelsen fattade beslut om vid sitt 
sammanträde 2000-02-28 började gälla 2001-01-01. Beslutet innebar bl.a. att de 
verksamheter som skall bedrivas av styrelsen för LUB och kulturarvsfunktionen skall 
finansieras av universitetet gemensamt.  
 
Förändringarna inom biblioteksorganisationen är omfattande. Avvecklingen av UB 
Norr som styrelsen fattade beslut om i juni 2001 och utvecklingen av ett Learning 
resource center i LTH:s regi är ett exempel. Fakultetsbibliotekens och UB 
Helgonabackens förändrade roller är andra exempel som kräver viss omställningstid. 
Effekterna av omställningen  kommer att slå igenom 2003 genom reducerade 
personal- och hyreskostnader för UB. 
 
Kostnaderna för den del av UB som bör finansieras som en gemensam kostnad, d.v.s. 
väsentligen kulturarvsfunktionen, beräknas för 2002 till  46, 7 mkr, vilket i stort är ett 
oförändrat belopp. Kostnaderna för biblioteksdirektionen beräknas till 17,4  mkr  
vilket likaså är ett i stort oförändrat belopp, dock med tillägg för hyreskostnader sedan 
direktionen flyttat till särskilda lokaler. 
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Centrum för genusvetenskap 
 
Centrum för genusvetenskap tillhör idag universitetets särskilda verksamheter. 
Diskussioner har förts inom och med centrum för genusvetenskap om anknytning till 
en fakultet. På grundval av detta föreslås universitetsstyrelsen  besluta att centrum för 
genusvetenskap fr o m 2002-01-01 skall föras till den samhällsvetenskapliga 
fakulteten.  
 
Detta beslut innebär även att de medel universitetsstyrelsen tidigare fört till centrum 
nu överförs till den samhällsvetenskapliga fakultetens ramar för forskning resp 
grundutbildning. Det sammanlagda beloppet från universitetsstyrelsen är 3,1 mkr (+ 
pris o lön omräkning). Av detta belopp utgör  1 700 tkr tillgänglig resurs för 
grundutbildning och 1 400 tkr  för forskning. 
 
För 2002 bör utbildningsuppdraget för centrum utökas med 40 hst till 130 hst. 
Ersättningen för det ökade utbildningsuppdraget  40 hst  blir  700 tkr enligt samma 
principer som gäller för det samhällsvetenskapliga området. Därtill bör läggas 300 000 
kr för utökade resurser för forskning. Genom dessa resursökningar har universitetet 
väsentligen genomfört de resursförstärkningar av centrum för genusvetenskap som 
utlovades i budgetbeslutet inför 2000.  
 
Budgettekniskt innebär beslutet att utbildningsuppdraget för samhällsvetenskaplig 
fakultet ökas med 130 hst och att den ekonomiska ramen för grundutbildning ökas 
med 2 800 tkr. För forskning ökas ramen till den samhällsvetenskapliga fakulteten 
med  1 400 tkr. Konsekvensminskningar sker i ramen för gemensamma kostnader 
(”10:e området”). 
 
Journalistutbildningen 
 
Utbildningsprogrammet journalistik, 80 p,  startar fr o m ht 2002. Programmet fullt 
utbyggt planeras för en volym om 60 hst, d.v.s. ett årligt intag om 30 studenter. Det 
formella ansvaret för programmet har styrelsen för humaniora och teologi, men det 
planeras och genomförs av samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna i 
samverkan genom en särskild ledningsgrupp. 
 
Finansieringen av programmet sker inom ramen för de båda fakulteternas 
utbildningsuppdrag samt genom ett tillskott som motsvarar mellanskillnaden mellan 
ersättningsbeloppet ”övrigt” (dit journalistutbildning hör) och ersättningsbeloppet för 
HSJT enligt budgetpropositionen för 2002.  
 
Antalet hst för 2002 beräknas bli 15 med 80% prestationsgrad. Tillskottet blir 
därmed totalt 400 tkr. Universitetsstyrelsen bör besluta att den ekonomiska ramen för 
grundutbildning för samhällsvetenskaplig fakultet och för humaniora och teologi ökas 
med vardera 200 tkr. 
 
Miljöfrågor 
 
Universitetsstyrelsen har antagit en miljöpolicy och miljömål för Lunds universitet. 
Vid en under 2001 företagen utvärdering konstaterades att miljöarbetet behöver 
intensifieras. 
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Prefekterna har ett juridiskt ansvar för att Lunds universitet uppfyller lagar och 
föreskrifter inom bland annat arbetsmiljö- och miljöområdena. För att kunna utöva 
sitt ansvar måste prefekten ha resurser för att vidta nödvändiga åtgärder. Dessa 
resurser måste planeras in i budgeten för institutionens verksamhet. Detta gäller även 
resurser för införandet av ledningssystem för arbetsmiljö- och miljöfrågor. 
 
Självklart måste också de institutioner som fått anmärkningar från tillsynsmyndighet 
se till att medel finns avsatta för att bekosta de åtgärder som myndigheten kräver för 
att institutionens verksamhet ska kunna följa gällande lagar och förordningar. 
 
Vissa övriga frågor 
 
Viss kostnader för avtalsförsäkringar för personal som under 2002 finansieras av statliga 
anslag och bidrag kommer att täckas av ett särskilt anslag. Detta anslags storlek är 
ännu inte känt. Det kommer att fördelas senare genom särskilt regeringsbeslut. Fr o m 
2002 skall emellertid den fulla kostnaden för avtalspensioner belasta respektive 
kostnadsställe inom universitetet. Det innebär bl a, att externa finansiärer fullt ut har 
att bekosta avgifter för avtalspensioner 
 
Finansieringsbidraget har räknats upp med ersättning för pris- och löneomräkning. 
Vidare har medel inom ramen för finansieringsbidraget beräknats för kostnader för 
det under 2001 inrättade gemensamma lönekontoret för universitetet. Kostnaden för 
detta har under 2001 fakturerats områdena i särskild ordning. Medel har också 
beräknats för vissa administrativa insatser för frågor rörande forskarutbildning ( 500 
tkr). 
 
Vid beräkningen av medel för universitetets särskilda verksamheter har hänsyn tagits 
till vad som ovan anförts om biblioteksorganisationen och om överföringen till det 
samhällsvetenskapliga området av Centrum för genusvetenskap. I övrigt har pris- och 
löneomräkning av anslaget gjorts. 
 
I enlighet med den bedömning som tidigare gjorts av effekterna av den 
institutionsadministrativa utredningen skulle besparingar runt 20 000 tkr kunna göras 
inom administrationen på alla nivåer inom universitetet. Av denna besparing skulle ca 
5 000 tkr avse den centrala nivån och därvid ca 1 800 tkr under 2002. Denna 
besparing kommer framför allt att kunna tas ut genom rationaliseringar av den 
verksamhet som bedrivs inom serviceenheten. Samtliga  områden bör få i uppdrag att 
redovisa de ekonomiska effekterna av rationaliseringsarbetet på områdes- och 
institutionsnivån. 
 
För att täcka kostnaderna för vissa tomma lokaler har ett särskilt påslag på hyrorna om 
1,3% gjorts. P g a ökade kostnader för sådana lokaler bör detta påslag ökas till 2,3%. 
Detta bör gälla generellt, dock med undantag för lokalhyrorna för det konstnärliga 
område som genom lokaliseringen i Malmö inte fullt ut kan omfattas av den 
gemensamma lokalplaneringen.. 
Kostnaderna för den s k 2000-årsproblematiken har i princip upphört i och med 
utgången av 2001. För vissa kvardröjande kostnader samt systemkostnader för det 
ekonomiadministrativa systemet ORFI och för det personaladministrativa systemet 
Primula beräknas en sammantagen kostnad om 4 000 tkr. Dessa bör räknas in i 
finansieringsbidragen från områdena. 
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Universitetsstyrelsens beslut om fördelning av statsanslagen för 
grundläggande utbildning, forskning och forskarutbildning  
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa utbildningsuppdrag och lägsta  prestationsgrad för den grundläggande 
utbildningen för 2002 enligt följande 
 
Område                       Helårsstudenter        Prestationsgrad 
 
LTH         5331                 85 % 
Matematisk-naturvetenskapliga området       1721                 76 % 
Juridiska området        1513                 90 % 
Samhällsvetenskapliga området       3805                 78 % 
Ekonomihögskolan        4348                 78 % 
Medicinska området        2211                 92 % 
Konstnärliga området          566                 96 % 
Området för humaniora och teologi       4208                 74 % 
Campus Helsingborg         1135                 78 % 
 
Härutöver beräknas ett uppdrag för småspråk om högst 280 helårsstudenter. 
 
I utbildningsuppdragen ovan ingår följande antal helårsprestationer avseende 
utbildning i andra distributionsformer: 
 
Område                       Helårsstudenter         
 
LTH 6 
Matematisk-naturvetenskapliga området 13 
Samhällsvetenskapliga området 90 
Ekonomihögskolan 18 
Medicinska området 15 
Området för humaniora och teologi 68 
Campus Helsingborg 40 
 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa nedanstående  ekonomiska ramar för den grundläggande utbildningen för 
2002 
  
Område    
 
LTH   369 400 tkr  
Matematisk-naturvetenskapliga området 110 900 tkr  
Juridiska området    46 200 tkr  
Samhällsvetenskapliga området 106 900 tkr  
Ekonomihögskolan  103 100 tkr  
Medicinska området  189 900 tkr  
Konstnärliga området    94 900 tkr  
Området för humaniora och teologi 107 000 tkr 
Universitetets särskilda verksamheter   35 200 tkr  
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Campus Helsingborg    42 200 tkr 
Småspråk       6 900 tkr 
 
Utöver dessa ramar kommer 5000 tkr att anvisas TFHS ur särskilt anslag. 
Av de föreslagna ramarna avser följande belopp stimulansmedel för 
internationalisering av utbildningen 
 
LTH   1 500 tkr  
Matematisk-naturvetenskapliga området    740 tkr  
Juridiska området     830 tkr  
Samhällsvetenskapliga området 1 100 tkr  
Ekonomihögskolan  2 200 tkr  
Medicinska området     500 tkr  
Konstnärliga området     130 tkr  
Området för humaniora och teologi  1000 tkr 
 
 
 
Universitetsstyrelsen  beslutar 
 
att fastställa nedanstående  ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning för  
2002  
 
Område    
 
LTH   220 600 tkr  
Matematisk-naturvetenskapliga området 280 900 tkr  
Juridiska området    16 700 tkr  
Samhällsvetenskapliga området   65 300 tkr  
Ekonomihögskolan    41 900 tkr  
Medicinska området  213 400 tkr  
Konstnärliga området      5 900 tkr  
Området för humaniora och teologi 146 400 tkr 
Universitetets särskilda verksamheter   39 500 tkr  
 
I ramen för område HT ingår ett särskilt stöd till historiska museet om 500 tkr. 
 
Av dessa ramar avser följande belopp de minsta belopp som skall disponeras för 
studiefinansiering i forskarutbildningen 
 
Område    
 
LTH    56 200tkr  
Matematisk-naturvetenskapliga området  61 700 tkr  
Juridiska området     3 900 tkr  
Samhällsvetenskapliga området  20 500 tkr  
Ekonomihögskolan   10 000 tkr  
Medicinska området   23 500 tkr  
Området för humaniora och teologi  37 600 tkr 
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Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fastställa nedanstående finansieringsbidrag för 2002 
 
Område    
 
LTH   69 000 tkr  
Matematisk-naturvetenskapliga området 35 900 tkr  
Juridiska området    4 700 tkr  
Samhällsvetenskapliga området 14 100 tkr  
Ekonomihögskolan  12 100 tkr  
Medicinska området  49 100 tkr  
Konstnärliga området    6 100 tkr  
Området för humaniora och teologi 21 800 tkr 
 
 
Härtill kommer finansieringsbidrag från Trafikflyghögskolan med 1 500 tkr och 
Campus Helsingborg med 1 400 tkr. 
 
 
Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fördela de ökade kostnaderna för SUNET enligt följande för 2002 
 
Område    
 
LTH   4 000 tkr  
Matematisk-naturvetenskapliga området 2 100 tkr  
Juridiska området     300 tkr  
Samhällsvetenskapliga området    900 tkr  
Ekonomihögskolan     600tkr  
Medicinska området  2 900 tkr  
Konstnärliga området     400 tkr  
Området för humaniora och teologi 1 300 tkr 
Universitetets särskilda verksamheter    500 tkr  
 
 
 
 
Universitetsstyrelsen beslutar vidare 
 
att uppdra åt område HT att senast inför sommaren 2002 presentera ett 
åtgärdsprogram för språkområdet som upptar såväl innehållsliga och pedagogiska som 
organisatoriska och rekryteringsmässiga åtgärder. 
 
att av gemensamma medel lämna bidrag motsvarande  halva lönekostnaden för att bl a 
förbättra arbetssituationen för kvinnliga professorer som anställs under budgetåren 
2002 och 2003. Ersättning till berörda områden skall utgå i efterskott 2003 respektive 
2004. 
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att inrätta ett utbildningsprogram i teknisk matematik vid LTH. 
 
att alla kostnader för den statliga avtalsförsäkringen fr o m 2002 skall belasta berörda 
kostnadsställen. 
 
att Centrum för genusvetenskap fr o m 2002 skall ingå i det samhällsvetenskapliga 
området. 
 
att uppdra åt samtliga områdesstyrelser att senast den 31 januari 2002 redovisa 
besparingseffekter som följd av rationaliseringar i enlighet med förslagen i den 
institutionsadministrativa utredningen. 
 
att påslaget på hyreskostnaderna fr o m 2002 skall vara 2,3% för att täcka kostnader 
för tomma lokaler. Undantag skall därvid göras för hyror som avser lokaler inom 
område Konst. 
 
att frågan om medel ur anslaget för forskning och forskarutbildning till den 
verksamhet vid Campus Helsingborg som saknar fakultetsanknytning skall behandlas i 
budgeten för 2003. Under 2002 kan vissa medel ställas till förfogande inom ramen för 
rektors utvecklingsmedel. 
 
att vissa medel för att förstärka resurserna för det elektroniska bibliotekets utveckling 
kan komma att ställas till biblioteksdirektionens förfogande ur rektors 
utvecklingsmedel under 2002 i avvaktan på en mer långsiktig lösning av 
finansieringen av gemensamma kostnader för biblioteksorganisationen fr o m 2003. 
 
att uppdra åt rektor att besluta om de ev justeringar av beslutet som kan komma att 
fordras när årsredovisningen för 2001 föreligger. 
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