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1.  Förutsättningar 
 
Universitetsstyrelsen fastställde inför 2002 en ny 
för perioden 2002 – 2006. Under 2002 och 2003
som skett inom universitetet tagit sin utgångspun
i denna plan. Samtidigt har en rad frågor som beh
högskolan kommit att i betydande grad påverka d
inom universitetet. Detta arbete måste dock ses i 
verksamheter som startat under de två sista åren m
fortsatt genomslag i den ekonomiska planeringen
 
Under 2003 har ett omfattande arbete bedrivits f
som universitetsstyrelsen idag beslutat om. Fokus
också i viss mån förskjutits mot frågor som rör ut
och forskarutbildning. Vissa frågor i det följande 
 
Under perioden 2000 – 2002 var efterfrågan på h
för att fylla hela det utbildningsutbud som fanns 
rekryteringen av studenter till Lunds universitet k
väl var det under den perioden vissa svårigheter a
grundutbildningsanslaget. Stora ansträngningar h
rekryteringen generellt och för att omfördela utbi
utbildningar. Även om vissa utbildningar fortfara
sin utbildningskapacitet och att uppfylla de utbild
universitetsstyrelsen fastställt har situationen nu f
att universitetet under 2003 kommer att utnyttja
också ta i anspråk ett visst anslagssparande från 2
 
Sammantaget kan man konstatera att situationen
forskarutbildning och grundläggande utbildning 
Den grundläggande utbildningen behöver expand
universitetet redan gjort och för att tillgodose en 
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utbildning. Universitetets anslag för forskning och forskarutbildning behöver öka av 
de skäl som utförligt behandlas i den nämnda forskningsstrategin. 
 
Budgetpropositionen för 2004 måste i detta perspektiv sägas vara en besvikelse även 
om universitetet inte berörs av de neddragningar av anslag som gäller för flera andra 
universitet och högskolor. Propositionen innebär för Lunds universitet i princip 
oförändrade anslag både för grundutbildning och forskning och forskarutbildning. 
Endast kompensation för pris- och löneomräkning samt en marginell ersättning för 
kostnader för det årliga revisionsarbetet har tillförts anslagen. Inte heller tidigare 
aviserade anslagsökningar för viss utbyggnad och ökad kvalitet i vårdutbildningarna 
har realiserats. 
 
Totalt innebär regeringens förslag för Lunds universitet följande resurser jämfört med 
2003 (tkr). 
 
 2004 2003 
 
Grundläggande utbildning 
 
Takbelopp 1 421 096 1 380 557 
Särskilda åtaganden 34 234 33 275 
Totalt grundutbildning 1 455 330 1 413 832 
 
Forskning och forskarutbildning 
 
Anslag 1 192 103 1 158 134 
  
Totalt för Lunds universitet 2 647 433 2 571 966 
 
 
2. Universitetets ekonomiska situation 
 
Universitetets samlade resultat för 2002 var ett överskott om ca 36 mkr. Den prognos 
som lämnats för 2003 pekar mot ett visst underskott. Trots detta är universitetets 
ekonomiska ställning sammantaget god med ett myndighetskapital som bedöms 
hamna på drygt 600 mkr vid utgången av 2003. 
 
Det är emellertid oroväckande att vissa tecken tyder på en minskning av externa bidrag 
och avgifter.  Tydligast gäller detta icke statliga finansiärer. I den mån detta speglar 
konjunkturberoende svängningar eller har mer långsiktigt strukturella förklaringar är 
svårt att bedöma. Det blir emellertid av stor betydelse att inkomstutvecklingen följs 
upp och analyseras noga under 2003 och 2004. 
 
Som nämnts har universitetet ett betydande myndighetskapital. Universitetets 
ackumulerade överskott får i princip inte överstiga 10 % av  verksamhetens totala 
kostnader. Av den anledningen har universitetsstyrelsen tidigare beslutat att 
myndighetskapitalet på enskilda områden inte bör överstiga ca 8 % av omsättningen 
för att ge utrymme för visst nödvändigt centralt kapital, framför allt den s k 
lokalförsörjningsreserven.  
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Som nämnts inledningsvis kommer universitetet att under 2003 utnyttja hela 
takbeloppet för grundläggande utbildning. Därutöver kommer sannolikt en viss 
överprestation att uppkomma. 
 
3. Grundläggande utbildning 
 
I det beslut om planeringsförutsättningar och anslagsfördelning för 2003 som 
universitetsstyrelsen fastställde i november 2002 planerades för en volym i 
grundutbildningen understigande takbeloppet med ca 10 mkr. Bedömningen då var 
att det var osäkert hur tillströmningen skulle utvecklas samtidigt som en viss marginal 
till taket skulle göra det möjligt att genomföra vissa satsningar under pågående 
budgetår. 
 
Den prognos som lämnades i anslutning till delårsrapporten för 2003 pekar mot att 
universitetet kommer att uppnå en omfattning av den grundläggande utbildningen 
som motsvarar kostnader för något mer än vad takbeloppet ger under 2003. Såväl 
tillströmningen till den grundläggande utbildningen som prestationerna har således 
utvecklats något mer positivt, sett över hela universitetets verksamhet, än vad som 
förutsattes när styrelsen fastställde planeringsförutsättningarna för 2003. 
 
Även om universitetet således i den situation som råder inte kan räkna med 
resurstillskott för en ökad verksamhet i grundutbildningen i form av nya satsningar 
kvarstår vissa kostnadsökningar för 2004 som konsekvenser av utbyggnadsbeslut i 
huvudsak fattade före 2002. Ökningarna rör främst följande utbildningar: 
 
Civilingenjörsutbildning 100 helårsstudenter 
Psykoterapiutbildning 11 helårsstudenter 
Psykologutbildning 20 helårsstudenter 
Läkarutbildning 32 helårsstudenter 
Logopededutbildning 11 helårsstudenter 
Sjuksköterskeutbildning 30 helårsstudenter 
Musiklärarutbildning 24 helårsstudenter 
Journalistutbildning 15 helårsstudneter 
Campus Helsingborg 265 helårsstudenter 
 
 
Vid sidan om denna utbyggnad finns ytterligare behov av vissa satsningar. även om 
dessa är av mindre omfattning. Bl a har frågan väckts om att finansiera den 
internationella magisterutbildning som anordnas av Internationella miljöinstitutet 
inom ramen för den ”reguljära” utbildningen. Vidare planeras en fristående kurs vid 
Trafikflyghögskolan. Utbildning i anslutning till universitetets beslut att öka insatserna 
för innovation och entreprenörskap kommer också att behövas. 
 
En särskild fråga i sammanhanget rör behovet av fortsatt utbyggnad vid Campus 
Helsingborg. Under innevarande år har förutom resurser för ett antal 
utbildningsprogram beräknats medel för 430 helårsstudenter på fristående kurser. 
Tillströmningen till det kursutbud som ordnats inom denna ram har varit 
förhållandevis svag. Mot den bakgrunden är det rimligt att behov av fortsatt 
utbyggnad av utbildningen i Helsingborg utöver vad som tidigare beslutats i första 
hand bör ta sikte på programutbildningar och att denna utbyggnad bör ske genom att 
utbudet av fristående kurser minskas. För 2004 innebär det att en ny inriktning inom 
service-managementprogrammet inom området ”health care” liksom en ev satsning på 
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pol mag-utbildning bör finansieras inom Campus Helsingborgs ram. En mindre del av 
de ovan angivna 265 konsekvensplatserna bör också kunna finansieras genom minskat 
utbud av fristående kurser. 
 
Inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har föreslagits genomförande av en 
förberedande psykoterapiutbildning. Denna utbildning bör kunna genomföras inom 
ramen för samhällsvetenskapliga fakultetens nuvarande anslag för grundutbildning. 
 
Sammanfattningsvis innebär detta att följande  förändringar av områdenas uppdrag 
föreslås för 2004: 
 
 
LTH  +100 hst 
S +38 hst 
M +73 hst 
K +24 hst 
HT +57 hst 
Campus Helsingborg +250 hst 
 
Inom universitetets gemensamma verksamheter föreslås vidare att följande utbildning 
finansieras: 
 
Internationella miljöinstitutet 52 hst 
TFHS -  flyglärarutbildning 6  hst 
TFHS -  fristående kurser 15 hst 
Magisterprogram Sydasien 90 hst 
 
 
Kostnaden för dessa förändringar blir ca 30 mkr med en ersättningsnivå på 75 % av 
den genomsnittliga nivån för respektive utbildning.  
 
Av universitetets olika områden är det enligt den prognos som gjorts två områden som 
inte kommer att klara att fullgöra sina utbildningsuppdrag fullt ut, nämligen det 
naturvetenskapliga området och Campus Helsingborg. När det gäller det 
naturvetenskapliga området har det trots stora ansträngningar från områdets sida varit 
svårigheter att rekrytera tillräckligt många studenter för att nå upp till 
universitetsstyrelsens uppdrag och prognosen för 2003 pekar mot att det kommer att 
saknas ca 150 helårsstudenter i förhållande till universitetsstyrelsens uppdrag. Det 
finns därför skäl att överväga att tills vidare minska det naturvetenskapliga områdets 
uppdrag och därmed också resurserna för grundutbildning med ca 6 mkr. Med hänsyn 
till att detta  reellt sett kommer att innebära en ren besparing i nuvarande verksamhet 
är det inte rimligt att minskningen i sin helhet görs direkt. Därför föreslås en 
minskning av uppdraget med 100 hst. För 2004 minskas därmed ramen med 2 700 
tkr, vilket svarar mot halva ersättningsbeloppet för dessa platser. Resterande belopp 
minskas i ramen för 2005. 
 
Man kan i perspektivet av vad som sagts ovan om att grundutbildningsvolymen 
kommer att ligga över takbeloppet, överväga om det skulle behöva göras en generell 
minskning av omfattningen av den grundläggande utbildningen inom hela 
universitetet. Mot detta talar att det finns skäl att tro att den uppbromsning av de 
samlade resurserna för grundläggande utbildning som nu är en följd av det 
samhällsekonomiska läget är tillfällig och att det politiska målet om en utbyggd 
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högskola kvarstår. I det läget är det naturligtvis ett starkt argument för en fortsatt 
utbyggnad vid Lunds universitet att visa att universitetet utnyttjar hela sitt takbelopp, 
och till och med ligga över taktet. Detta inte minst med hänsyn till att flera andra 
universitet och högskolor i dagsläget inte klarar att nå upp till sina takbelopp.  
 
Mot denna bakgrund föreslås endast en mindre  reduktion av uppdragen för det 
samhällvetenskapliga området och för ekonomihögskolan med 100 helårsstudenter 
vardera utan att detta innebär någon reduktion av resursramarna. Dessa två områden 
har svarat för en stor del av de senaste årens expansion av grundutbildningen och har 
härför inte fått ökade resurser i motsvarande proportion. 
 
För att finansiera en del av de ovan angivna utökningarna av grundutbildningen 
behöver en besparing göras. Enligt universitetsledningens bedömning och med stöd av 
dekanrådet sker den bäst genom att pris- och lönekompensationen till universitetets 
områden beräknas till en procent lägre än den universitetet erhåller totalt.  
 
Sammanfattningsvis blir innebörden av dessa förslag att genom att ta i anspråk det 
utrymme upp till taket som inte utnyttjades innevarande år, genom att något minska 
uppdragen till det naturvetenskapliga området samt att sänka pris- och 
lönekompensationen med en procentenhet  skulle det vara möjligt att finansiera 
huvuddelen av det planerade utbildningsutbudet enligt ovan. Den del som inte kan 
finansieras på detta sätt föreslås  underbudgeteras mot universitetets 
myndighetskapital. 
 
Under 2003 har universitetet erhållit vissa särskilda medel för utbildning som 
anordnas inom ramen för det svenska nätuniversitetet. Vissa sådana medel kommer att 
kunna disponeras även under 2004. Fördelningen av detta anslag mellan lärosätena är 
emellertid ännu inte gjord. Det är därför oklart hur mycket medel för detta ändamål 
Lunds universitet kommer att erhålla för förstärkning av nätuniversitetskurser under 
2004. Det torde emellertid innebära att kostnaderna för de gemensamma funktionerna 
för nätkurser även under 2004 kan finansieras inom dessa medel. Med hänsyn till den 
kraftiga expansion av den nätbaserade utbildningen som skett under de två senaste 
åren föreslås de uppdrag rörande sådan utbildning som universitetsstyrelsen anger vara 
oförändrade för 2004 jämfört med 2003. 
 
 
4. Forskning och forskarutbildning 
 
Liksom vad gäller grundutbildningen har utbildningsdepartementet aviserat att det 
inte finns något statsfinansiellt utrymme för höjda anslag. Det råder dessutom 
osäkerhet kring när nästa forskningspolitiska proposition kommer att lämnas. 
Sannolikt blir det dock senare än hösten 2004 som tidigare aviserats. 
 
Under arbetet med forskningsstrategin har det framkommit att det är angeläget att 
vissa gemensamma satsningar kan göras genom centrala beslut. Universitetsstyrelsen 
har tidigare på årsbasis avsatt 5 mkr för gemensamma satsningar. En aktiv gemensam 
forskningsplanering skulle emellertid behöva bedrivas inom en något större årlig ram. 
Denna bör emellertid byggas ut successivt och för 2004 förslås att ramen för centrala 
satsningar ökar till sammanlagt 15 mkr. Styrelsen kommer senare att föreläggas förslag 
om hur beslut om den närmare dispositionen av dessa medel skall hanteras. 
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5. Finansiering av UCLU 
  
UCLU, Utvecklingscentrum för lärande och undervisning bildades genom i huvudsak 
en sammanslagning av de tidigare Univeristetspedagogiskt centrum, UPC och 
Centrum för informationsteknologi i utbildningen,  CITU. Huvuddelen av 
finansieringen till det tidigare UPC har skett genom att områdena har köpt utbildning 
medan endast en mindre del av finansieringen skett genom centralt anvisade resurser. 
CITU har däremot till allra största delen finansierats genom medel som anvisats inom 
anslagsramen för universitetets gemensamma verksamheter, det s k tionde området. 
Denna finansiering har i stort gällt för UCLU under 2003. 
 
Från och med 2004 bör detta förhållande ändras, så att de medel som anvisas UCLU 
inom ramen för det tionde områdets budget bör användas för att till en del l finansiera 
basorganisationen inom UCLUs verksamhet. Dock bör även framgent en viss del av 
dessa medel, ca 2 mkr, avsättas för utvecklingsarbete med inriktning mot 
informationsteknologi i utbildningen. En konsekvens av denna ordning blir att vissa 
delar av den verksamhet som tidigare bedrivits av CITU i fortsättningen bör 
finansieras av universitetets områden i den omfattning man tar dessa tjänster i anspråk.  
 
Denna omläggning påverkar inte de ekonomiska ramarna totalt sett för UCLU för 
2004. 

 
 

6. Biblioteksverksamheten 
 
Universitetsstyrelsen genomförde i sitt budgetbeslut för 2003 en delvis ny modell för 
finansiering av de gemensamma bibliotekskostnaderna som bl a innebar att 
kostnaderna för den verksamhet inom UB som definierats som kulturarvsfunktionen 
enbart skulle belasta anslagsmedel. Denna finansieringsmodell bör gälla även 2004. 
Vidare gjordes vissa särskilda avsättningar till finansieringen av utbyggnaden av det 
elektroniska biblioteket från de fakulteter som bedömdes vara de främsta användarna 
av detta. Från och med 2004 bör emellertid kostnaderna för det elektroniska 
biblioteket finansieras enlig en generell princip av samtliga områden.  
 
I olika sammanhang, inte minst i samband med diskussionerna om 
forskningsprioriteringar, har det uppkommit behov av bättre information och statistik 
rörande universitetets forskningspublicering. Idag saknas ett lokalt system för att 
registrera de forskningspublikationer som produceras inom universitetet. 
Biblioteksdirektionen har av den anledningen utarbetat ett förslag till hur en lokal 
funktion för registrering av bibliometriska data skulle kunna utformas vid Lunds 
universitet. Styrelsen föreslås avsätta 1 000 tkr för att uppbyggnaden av ett 
bibliometriskt system skall kunna starta under 2004.  
 
 
7. Finansieringsbidraget 
 
Finansieringsbidraget är de medel som används för att finansiera sådan gemensam 
verksamhet, främst gemensam förvaltning och central biblioteksverksamhet, som inte 
enbart skall belasta statsbudgetmedlen utan också den externt finansierade 
verksamheten. Beräkningen av finansieringsbidraget sker därför enligt en modell där 
alla resurser på respektive område vägs samman. En förutsättning för att detta skall ge 
en rättvisande fördelning mellan universitetets områden är att förutsättningarna vad  bl 
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a overheadkostnader är någorlunda likvärdiga inom respektive område. F n gäller en 
generell princip enligt överenskommelse mellan Sveriges universitets- och 
högskoleförbund och framför allt statliga finansiärer att overheadkostnader om 35% 
på direkta kostnader skall tas ut. Ett undantag från denna regel gäller emellertid anslag 
som finansieras inom EUs ramprogram eller från andra EU-finansiärer, för vilka 
endast 20% overhead tas ut. 
 
Av denna anledning kommer den hittillsvarande modellen för beräkning av 
finansieringsbidraget att leda till att områden med stora EU-anslag belastas med 
finansieringsbidrag för anslag där man inte kan ta ut den generella 
kostnadstäckningen. Detta kan få till följd att man på institutionsnivå tvekar att ta 
emot anslag av detta slag. Mot den bakgrunden bör EU-anslagen i detta sammanhang 
hanteras i särskild ordning. Områdesstyrelserna bör därför framledes inte ta ut mer 
overhead för EU-anslag än som återstår efter att institutionernas kostnader täckts på en 
nivå som svarar mot övriga externa anslag. Därmed bör inte heller dessa anslag 
”belasta” områdenas avsättningar till det centrala finansieringsbidraget. Beräkningen av 
finansieringsbidraget för 2004 har därför gjorts med hänsyn till respektive områdes 
inkomster från EU. 
 
Under 2003 har en ny ledningsorganisation inrättats. Bl a har två befattningar som 
vicerektor inrättats. Vid styrelsens beslut om ledningsorganisationen beräknades en 
förstärkning av resurserna för universitetsledningen med ca 5 Mkr. Denna kostnad 
skall under 2004 finansieras inom ramen för finansieringsbidraget. 
 
Vissa administrativa kostnadsökningar har aviserats från statsmakterna. T ex kommer 
den nya Riksrevisionen att  - åtminstone delvis – finansieras genom avgifter, dvs 
myndigheterna skall betala för revisionsarbetet. Vidare diskuteras förändringar vad 
gäller ersättning för de tjänster som utförs av banksystemet. Vad denna typ av 
förändringar totalt sett kommer att innebära ekonomiskt är ännu oklart.  
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Beslut om fördelning av statsanslagen för grundläggande utbildning, forskning 
och forskarutbildning.  
 
(I förekommande fall anges motsvarande siffror för 2003 inom parentes) 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa utbildningsuppdrag och lägsta  prestationsgrad för den grundläggande 
utbildningen för 2004 enligt följande 
 
Område                       Helårsstudenter        Prestationsgrad 
 
LTH   5546  (5446)          85 %  (85 %) 
Naturvetenskapliga området       1623  (1723)          76 %  (76 %) 
Juridiska området  1533  (1533)          90 %  (90 %) 
Samhällsvetenskapliga området 4225  (4302)          78 %  (78 %) 
Ekonomihögskolan  4303  (4403)          80 %  (78 %) 
Medicinska området  2394  (2321)          92 %  (92 %) 
Konstnärliga området    647  (  630)          96 %  (96 %) 
Området för humaniora och teologi 4382  (4325)          70 %  (70 %) 
Campus Helsingborg  1755  (1505)          78 %  (78 %) 
USV              163  (      0)            80 %    
 
Härutöver beräknas ett uppdrag för småspråk om högst 280 helårsstudenter. 
 
I utbildningsuppdragen ovan ingår följande lägsta antal helårsstudenter avseende 
nätbaserad distansutbildning: 
 
Område                       Helårsstudenter         
 
LTH 40 
Naturvetenskapliga området 40 
Juridiska området 150 
Samhällsvetenskapliga området 250 
Ekonomihögskolan 100 
Medicinska området 80 
Området för humaniora och teologi 250 
Campus Helsingborg 50 
 
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fastställa nedanstående  ekonomiska ramar för den grundläggande utbildningen för 
2004    
 
LTH   417 900 tkr   (404 300 tkr)  
Naturvetenskapliga området  119 400 tkr   (119 300 tkr)  
Juridiska området    52 900 tkr   (  52 100 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 138 000 tkr   (133 400 tkr)  
Ekonomihögskolan  121 200 tkr   (119 200 tkr)  
Medicinska området  233 400 tkr   (223 800 tkr)  
Konstnärliga området  114 300 tkr   (109 600 tkr)  
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Området för humaniora och teologi 125 000 tkr   (120 900 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter   50 800 tkr   (  43 200 tkr)  
Campus Helsingborg    72 400 tkr   (  62 900 tkr) 
 
Av de föreslagna ramarna avser följande belopp stimulansmedel för internationalisering 
av utbildningen 
 
LTH       1 500 tkr   (1 400 tkr)     
Naturvetenskapliga området            720 tkr   (   730 tkr)  
Juridiska området         650 tkr   (   810 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området     1 160 tkr   (1 050 tkr)  
Ekonomihögskolan      2 090 tkr   (2 280 tkr)  
Medicinska området         340 tkr   (   380 tkr)  
Konstnärliga området         280 tkr   (   190 tkr)  
Området för humaniora och teologi      1 240 tkr  (1 160 tkr) 
Campus Helsingborg            20 tkr  (       0 tkr)  
 
Universitetsstyrelsen  beslutar 
 
att fastställa nedanstående  ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning för  
2004     
 
LTH   242 200 tkr   (236 300 tkr)  
Naturvetenskapliga området                         313 500 tkr   (300 700 tkr)  
Juridiska området    18 000 tkr   (  17 700 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området   71 300 tkr   (  69 300 tkr)  
Ekonomihögskolan    45 500 tkr   (  44 400 tkr)  
Medicinska området  230 000 tkr   (225 500 tkr)  
Konstnärliga området      6 700 tkr   (    6 600 tkr)  
Området för humaniora och teologi 160 300 tkr   (157 400 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter   50 200 tkr   (  45 300 tkr) 
Campus Helsingborg                                             600 tkr   (       600 tkr) 
 
Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fastställa nedanstående finansieringsbidrag för 2004 
 
Område    
 
LTH   76 400 tkr   (69 500 tkr)  
Naturvetenskapliga området  38 800 tkr   (38 700 tkr)  
Juridiska området    5 400 tkr   (  4 900 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 17 300 tkr   (15 400 tkr)  
Ekonomihögskolan  12 400 tkr   (11 600 tkr)  
Medicinska området  61 400 tkr   (54 500 tkr)  
Konstnärliga området    7 900 tkr   (  7 100 tkr)  
Området för humaniora och teologi 23 000 tkr   (20 800 tkr) 
 
 
Härtill kommer finansieringsbidrag från Trafikflyghögskolan med 1 600 tkr och 
Campus Helsingborg med 1 400 tkr. 
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Universitetsstyrelsen beslutar  
 
att fördela kostnaderna för SUNET enligt följande för 2004    
 
LTH   5 100 tkr   (4 300 tkr)  
Naturvetenskapliga området  2 700 tkr   (2 500 tkr)  
Juridiska området     400 tkr   (   300 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 1 200 tkr   (1 000 tkr)  
Ekonomihögskolan     800 tkr   (   800 tkr)  
Medicinska området  4 100 tkr   (3 400 tkr)  
Konstnärliga området     500 tkr   (   500 tkr)  
Området för humaniora och teologi 1 600 tkr   (1 500 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter    800 tkr   (   700 tkr)  
 
Universitetsstyrelsen beslutar 
 
att fördela kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande och 
studenthälsovård inom studerandeenheten enligt följande 2004 
 
 
LTH   2 600 tkr   (3 000 tkr)  
Naturvetenskapliga området  1 920 tkr   (1 720 tkr)  
Juridiska området  1 300 tkr   (1 110 tkr)  
Samhällsvetenskapliga området 4 870 tkr   (4 270 tkr)  
Ekonomihögskolan  4 240 tkr   (3 940 tkr)  
Medicinska området  2 180 tkr   (1 940 tkr)  
Konstnärliga området     280 tkr   (   190 tkr)  
Området för humaniora och teologi 4 470 tkr   (4 190 tkr) 
Universitetets särskilda verksamheter      70 tkr   (     60 tkr)  
Campus Helsingborg     260 tkr   (   180 tkr) 
 
Slutligen beslutar styrelsen  
 
att förberedande psykoterapiutbildning får anordnas inom ramen för den 
samhällsvetenskapliga fakultetens uppdrag rörande grundläggande utbildning, 
 
att de medel inom anslagen till universitetets särskilda medel som anvisas till UCLU 
skall utgöra basfinansiering för UCLUs samlade verksamhet. Dock skall 2 000 tkr 
avsättas för särskilt utvecklingsarbete rörande informationsteknik i utbildningen, 
 
att uppdra åt biblioteksdirektionen att inom en ram om 1 000 tkr utveckla ett system 
för bibliometrisk redovisning av forskningspublicering inom Lunds universitet, samt 
 
att de overheadpåslag om 20% som tas ut på anslag finansierade av EU i första hand 
skall användas till att finansiera institutionernas gemensamma kostnader och 
lokalkostnader samt 
 
att vid planeringen inför budgetåret 2005 inriktningen vad gäller omfattningen av den 
grundläggande utbildningen skall vara att den inte överskrider det utrymme som finns 
inom takbeloppet. 


