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Sammanfattning
Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildningsutbud grundar sig på studenternas
efterfrågan, arbetsmarknadens behov, universitetets forskningskompetenser samt olika former av
strategiska överväganden. Utvecklingen inom grundutbildningen går mot allt fler
programutbildningar, ett mindre antal fristående kurser och färre distansutbildningar.
Utbildningsutbudet är i huvudsak väl balanserat mellan olika utbildningar och nivåer.
Internationaliseringen är en övergripande strategi.
Lunds universitet har haft en stark ekonomiskt tillväxt de senaste åren, framför allt inom forskningen.
Enligt universitetets flerårsprognos för 2017 – 2019, som grundar sig på institutionernas och
fakulteternas prognoser, bedömer dock de flesta fakulteter att de står inför en oförändrad eller
sjunkande verksamhetsnivå.
Universitetet står inför många och påtagliga strategiska utmaningar. Flera av dessa är kopplade till den
kommande forskningspolitiska propositionen. Lunds universitet lyfter särskilt fram:
-

Ett tydligt, och allt mer akut, behov av ökad ersättning till grundutbildningen
samt behovet av fler platser.
Krav på att den tillfälliga kvalitetsförstärkningen blir en permanent
förstärkning.
Behov av ökat stöd till det långsiktiga arbetet med validering, reell kompetens
och kompletterande utbildning.
Fördelarna med ett mer sammanhållet anslag för utbildning och forskning.
Behovet av ett påtagligt och långsiktigt ökat basanslag till forskningen.
Fördelarna med införandet av en flexibel meriteringsanställning.
Behovet av långsiktig basfinansiering av MAX IV, en samlad och nationell
riskhantering samt nationella strategier för MAX IV och ESS.
Vikten av att finansieringen av SFO-miljöerna blir en del av respektive
lärosätes basanslag.
Kravet på ökat ekonomiskt stöd till pliktexemplarshanteringen och
omhändertagandet av arkeologiska fynd.
Behovet av en särskild satsning på basår.
Nödvändigheten av förändringar av uppdrag och villkor för Akademiska hus.
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Förutsättningar
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska lämna
budgetunderlag till regeringen. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader
för de tre närmast följande räkenskapsåren. Om förslag lämnas som beräknas leda till ökade kostnader
eller minskade intäkter ska förslag till åtgärder inom den egna verksamheten som leder till
motsvarande minskade kostnader redovisas. Alla större förändringar och beräkningsförutsättningar ska
redovisas och kommenteras. Redovisningen ska göras i tabeller enligt särskilda mallar.
Budgetunderlaget ska innehålla en redovisning av lärosätets planering av utbildningsutbudet, bl.a. när
det gäller vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för besluten om
utbildningsutbudet. Prioriteringar av utbildningsutbudet som bör redovisas är förändringar vad gäller
t.ex. fördelningen mellan program och kurser samt fördelningen mellan campus- och
distansutbildning. Prioriteringar och förändringar som rör utbildningar inom hälso- och
sjukvårdsområdet samt lärar- och förskollärarutbildningar ska kommenteras särskilt.
Budgetunderlaget ska även innehålla en bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling och
eventuella strategiska utmaningar i verksamheten under perioden.
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2015, universitetets totalbudget för
2016 och prognostiserad ekonomisk utveckling för åren 2017-2019. Samtliga intäkter och kostnader är
beräknade i prisnivå 2016. I texten presenteras först utbildningsutbudet, lärosätets strategiska
utmaningar följt av lärosätets ekonomiska utveckling. Texten är centrerad kring lärosätets utmaningar,
medan tabellerna är fokuserade på lärosätets ekonomi.

Utbildningsutbudet
Lunds universitet bedriver utbildning inom ekonomi, humaniora, teologi, juridik, konst, teknik,
medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Vid universitetet finns över 2 000 fristående kurser,
mer än 75 utbildningsprogram på grundnivå och ca 200 program på avancerad nivå. Ämnesbredden är
stor och omfattar närmare 200 olika huvudområden. Ungefär hälften av studenterna läser program
inom grundnivån och knappt en fjärdedel läser program på avancerad nivå. Resten läster olika typer av
fristående kurser. Av universitetets studenter är 53 procent kvinnor. Forskarutbildningen har legat
relativt stabilt på ca 1 800 heltidsekvivalenter, men en viss nedgång skedde 2015.
Utvecklingen inom grundutbildningen ser olika ut vid fakulteterna, men generellt sett går
utbildningstrenden mot allt fler programutbildningar, ett mindre antal fristående kurser och färre
distansutbildningar. Detta har varit en tydlig trend under de senaste åren. Andelen distansutbildningar
är under 5 procent vid universitetet. Utvecklingen är ett resultat av behovet att rationalisera
utbildningarna och göra dem ekonomiskt hållbara för att klara den ständiga urholkningen.
Universitetet har även sedan några år fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga
anslaget. Denna s.k. överproduktion har bl.a. orsakats av att många studenter stannar kvar vid
universitetet och förlänger sina studier i större utsträckning än tidigare. När de fakulteter som har
överproduktion drar ner på utbildningsvolymen görs detta ofta på fristående kurser och
distansutbildningar för att i möjligaste mån skydda de längre programmen. Universitetet ser med oro
på denna utveckling. Drivs den allt för långt kan det innebära en ökad svårighet för yrkesverksamma
personer att få kompetensutveckling.
Söktrycket till utbildningarna vid Lunds universitet är fortsatt mycket högt. En viss minskning har
dock skett gällande sökande till höstterminen 2015 till både kurser och program. Det är en minskning
som även finns nationellt och som troligen speglar att antalet ungdomar i 20-årsåldern minskar. Det är
fortsatt ett mycket högt söktryck till de redan populära programmen, som läkar-, jurist, ekonomi- och
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psykologiutbildningarna. Även söktrycket till ämneslärarutbildningen har ökat. En mer utförlig
beskrivning av utbildningarna, söktrycket och studentpopulationen finns i lärosätets årsredovisning.
Lunds universitet har ett i huvudsak väl avvägt utbildningsutbud. Prioriteringar och bedömningar
grundar
sig
på
studenternas
efterfrågan,
arbetsmarknadens
behov,
universitetets
forskningskompetenser samt övergripande strategiska överväganden. Det sker ett ständigt
utvecklingsarbete som ibland resulterar i omprioriteringar där vissa utbildningar läggs ner eller stöps
om och nya ämnen och program skapas. Universitetets planering och prioritering av
utbildningsutbudet låter sig inte enkelt beskrivas. Utbildningsplaneringen sköts i huvudsak av varje
enskild fakultet vid universitetet. Fakulteternas samlade bedömning är att utbildningsutbudet generellt
sett är väl avvägt i förhållande till söktryck och arbetsmarknadens behov. Med fler platser kan en
bättre balans uppnås mellan olika utbildningar och mellan olika nivåer.
Den universitetsgemensamma utbildningsnämnden utgör ett fakultetsövergripande organ där
utbildningsstrategiska frågor behandlas. Frågor som diskuterats är hur universitetet bygger upp bästa
möjliga utbildningsutbud i en ständigt föränderlig omgivning med skiftande politiska krav,
arbetsmarknadens olika behov, demografiska svängningar och konjunkturer som får söktrycket att gå
upp och ner. Det finns inga enkla och givna svar på dessa utmaningar. Hur dessa frågor hanteras och
blir lösta ser olika ut vid fakulteter och ämnesområden. Universitetets utgångspunkt är att det krävs
långsiktighet och uthålliga åtaganden som i huvudsak bör löpa över många år för de utbildningar som
erbjuds till studenterna. Vissa av regeringens tillfälliga satsningar riskerar därmed att skada mer än de
gör nytta då dessa inte blir en naturlig och integrerad del av det långsiktiga och strategiska
utbildningsutbudet.
Internationalisering är en central strategi för Lunds universitet. Av universitetets alla studenter är drygt
15 procent från annat land och på avancerad nivå är över hälften det. Inom forskarutbildningen är över
40 procent födda i ett annat land. Universitetet bibehåller sin position som mottagare av flest
avgiftsstudenter. Detta gör Lunds universitet till ett av de mest internationaliserade lärosätena i
Sverige. Universitetet möjliggör för människor oavsett kulturell och religiös bakgrund att kunna mötas
och utbildas tillsammans. Det bidrar till ökad kvalitet i utbildningarna men också till att hela världen
blir studenternas möjliga arbetsfält. Lunds universitet avser att målmedvetet fortsätta på den inslagna
vägen och ytterligare stärka sin position som en attraktiv global utbildningsanordnare. Universitetet
vill dock betona att ett framåtsyftande och framgångsrikt internationaliseringsarbete kräver resurser.
Det finns en ständig och nära koppling mellan utbildningsanordnarna och aktuella arbetsgivare.
Genom att följa upp hur alumner upplevt sin tid efter utbildningen och sitt inträde på arbetsmarknaden
erhålls värdefull feedback. Lunds universitet konstaterar, vilket även regeringen gör, att vissa
utbildningar behöver växa ytterligare för att möta arbetsmarknadens och samhällets behov. Två
konkreta exempel är lärarutbildningarna och vårdutbildningarna. Universitetet har sedan 2011 byggt
upp en helt ny ämneslärarutbildning vid Campus Helsingborg och vårdutbildningarna har fått ökade
anslag. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till att ytterligare växla upp dessa utbildningar, dels
på grund av ett relativt sett svagt söktryck till lärarutbildningarna och dels brist på praktikplatser inom
vårdutbildningarna. Detta är utmaningar som universitetet arbetar med på olika sätt men som inte
lärosätet kan lösa på egen hand.
Ämneslärarutbildningen vid universitetet är under förändring. När lärarutbildningen startades gjordes
det i samarbete med Högskolan Kristianstad. Inte minst skulle universitetets ämneskompetenser kunna
kombineras med Kristianstads didaktiska erfarenheter och därmed erbjuda en bra lärarutbildning. Men
genom att gällande regler omöjliggjorde gemensamma examensansökningar tunnades
synergieffekterna ut och det praktiska samarbetet försvårades. Detta har lett till att samarbetet
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framöver kommer att ta en annan form och organisationen av lärarutbildningen vid universitetet
kommer att förändras.
Frågan om breddad rekrytering har varit i fokus vid universitetet. Arbetet har som mål att motverka
social och ekonomisk snedrekrytering och locka underrepresenterade grupper att söka till universitetet.
Breddad rekrytering måste även handla om hur universitetet kan stödja alla antagna studenter, oavsett
vilken bakgrund och vilka förutsättningar de har, under hela studietiden. Den breddade rekryteringen
handlar därför inte bara om att locka in en bredare grupp studenter utan framför allt om att kunna ta
hand om alla som universitetet antar och ge det stöd de behöver. Frågan om reell kompetens,
validering och kompletterande utbildning är även utmaningar som kommit allt mer i förgrunden vid
universitetet.

Strategiska utmaningar
För att Lunds universitet ska kunna uppfylla sina åtaganden och målsättningar krävs inte bara att
lärosätet i ökad utsträckning samordnar sin verksamhet, rationaliserar och prioriterar. Det krävs även
ändringar av vissa förutsättningar och villkor som inte universitetet råder över. De två största hoten är
urholkningen av anslaget till grundutbildningen och ett ökat beroende av extern finansiering till
forskningen. Universitetet vill i detta budgetunderlag särskilt lyfta fram de frågor som regeringen
behöver behandla i den kommande forskningspolitiska propositionen.
Lunds universitet är ett starkt internationellt forskningsuniversitet med en rad framstående
forskningsmiljöer, som kontinuerligt utvecklas i samverkan med andra ledande aktörer i Sverige, i
Europa och globalt. Då svaren på hur globala utmaningar bäst ska mötas finns i gränsytorna mellan
forskningsområden är Lunds universitet särskilt lämpat att bidra till lösningar genom våra unika
möjligheter till interdisciplinär forskning. För att lyckas med att vara i framkanten och en betydande
del av lösningarna behöver universitetet draghjälp av en framåtblickande och långsiktigt hållbar
forskningspolitik.
Ökad ersättning till utbildningen
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt
mer komplexa. Samtidigt har ersättningen för varje helårsstudent inte följt med i den allmänna
kostnadsutvecklingen. Det har inneburit en påtaglig urholkning av ersättningen till
högskoleutbildningen. Det är i långa loppet omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla
uppe samma utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad
konkurrens på en global utbildningsmarknad. Lunds universitet vill med kraft understryka behovet av
att regeringen genomför en påtaglig upprustning av per capitaersättningen till all högre utbildning.
Görs inte detta snarast riskerar den högre utbildningen i Sverige att gå samma öde till mötes som
grundskolan redan gjort.
Det nya kvalitetssäkringssystemet innebär att ett större ansvar hamnar hos lärosätena. Detta är i
grunden bra, men kommer att bli kostnadsdrivande och därmed ytterligare späda på en redan
ansträngd situation. Att förflytta det kvalitetssäkringssystem som tidigare sköttes av UKÄ till
lärosätena måste åtföljas av en resursförstärkning. Ska allt göras inom samma krympande budgetramar
innebär det i praktiken mindre kontakttid mellan lärare och studenter. Samtidigt är den enskilt
viktigaste faktorn för att kunna bedriva högkvalitativ och forskningsanknuten utbildning just att
studenterna får tillräckligt mycket tid med sina lärare.
Att alla lärosäten ska arbeta med breddad rekrytering anges i högskolelagen och är självklart en viktig
uppgift. Samtidigt är det resurskrävande att aktivt jobba med att rekrytera i dessa grupper, men
framför allt krävs resurser för att hjälpa behövande studenter att kunna genomföra och slutföra sina
utbildningar. Till detta kommer allt större problem med att kunna överbrygga och fylla igen de
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kunskapsglapp som finns hos många nya studenter med en bristfällig kunskapsunderbyggnad från
grundskola och gymnasiet. Därutöver kommer allt större utmaningar i att kunna hjälpa och utbilda en
ökad andel personer med olika typer av utländska utbildningar.
En viktig åtgärd för att bromsa urholkningen är att nya principer för universitet och högskolor börjar
gälla kopplat till den årliga pris- och löneuppräkningen. Det s.k. produktivitetskravet, som innebär att
alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning, är vare sig lämplig eller
möjlig att tillämpa för den verksamhet som bedrivs vid ett lärosäte. För vuxenutbildningen i Sverige
används det s.k. Skolindexet, som inte har detta avdrag. Produktivitetskravet bör därför snarast tas bort
även för universiteten och högskolorna.
Universitetet har ett fortsatt m yc k e t högt söktryck. Universitetets prognos visar ett behov av att öka
takbeloppet med 140 mnkr, vilket motsvarar ca 2 000 helårsstudenter. Detta ligger väl i linje med
lärosätets egen strategi och leder till en bättre balans mellan universitetets olika delar och ger
förutsättningar att bättre kunna svara upp mot arbetsmarknadens behov. En ökning av antalet studenter
skulle därmed inte bara innebära att fler människor får möjlighet att utbilda sig, utan även leda till
kvalitetshöjande synergieffekter för universitetet och ge vårt omgivande samhälle fler utbildade
personer. En höjning av takbeloppet med 2 000 helårsstudenter ska framför allt gå till utbildningar
med ett högt söktryck, utbildningar som har en tydlig efterfrågan från arbetsmarknaden och som
stärker universitetets internationella profil.
Permanent kvalitetsförstärkning
I budgetpropositionen presenterades en förstärkning riktad till HSTJ-prislappen samt prislappen för
lärarutbildning och verksamhetsförlagd utbildning. Denna förstärkning är absolut nödvändig, om än
ökningen till HSTJ-området är för låg för att kunna ge någon reell och positiv kvalitetspåverkan då
den inte ens täcker upp för urholkningseffekten. Lunds universitet vänder sig med kraft mot att dessa
medel endast tilldelas under 3 år. Satsningar som åsyftar att öka kvalitet i utbildning kräver
långsiktighet. Att tidsbegränsa satsningen är direkt kontraproduktivt. Regeringen bör därmed snarast
permanenta satsningen.
Validering, reell kompetens och kompletterande utbildning
Sverige står inför en stor utmaning i att integrera alla de som har kommit eller kommer att komma till
vårt land. Universiteten och högskolorna kan i detta arbete spela en avgörande roll. Lunds universitet
har sedan tidigare jobbat med olika integreringsprojekt och kommer framöver att starta och
understödja fler. För att detta inte ska riskera att leda till negativa effekter för lärosätets övriga
utbildningsuppdrag krävs självklart ökade och anpassade resurser. Lunds universitet vill understryka
vikten av att se detta integrationsarbete långsiktigt. De särskilda insatser och satsningar som
regeringen gör måste vara fleråriga och hållbara.
Arbetet med validering och reell kompetens av utländska personers utbildningar och erfarenheter
kommer att bli allt viktigare. Detta kräver att universitetet bygger ut och till vissa delar tar fram en ny
kompetensbas. Lunds universitet vill understryka vikten av nationell samordning och UHR:s centrala
roll. Än viktigare än att kunna validera och korrekt bedöma reell kompetens är att därefter erbjuda den
utbildning och påbyggnad som krävs för att kunna få en svensk examen. Det måste finnas flera olika
vägar in till den högre utbildningen beroende på individernas tidigare utbildningsbakgrund, kompetens
och särskilda behov.
Lunds universitet har i ett separat underlag svarat på regeringens förfrågan om intresse att bedriva
vissa kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk utbildning. Av det underlaget
framgår att universitetet är intresserat av att bedriva kompletterande utbildningar för sjuksköterskor,
läkare och psykologer. Lunds universitet vill även framföra att regeringen behöver fortsätta och utöka
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den tidigare satsningen på kompletterande utbildningar för lärare, men även satsa på en särskild
kompletterande pedagogisk utbildning för personer med utländsk utbildning som kan bli lärare. Den
kompletterande utbildningen bör även omfatta fler utbildningar/yrken som högskoleingenjörer och
civilingenjörer, arkitekter, ekonomer och socionomer.
Ett sammanhållet anslag
Universitetens kärnverksamhet är att bedriva utbildning och forskning. Dessa verksamheter är nära
och intimt sammankopplade med varandra. Att utbildning och forskning är sammanlänkade skiljer
lärosätenas utbildning från andra utbildningsanordnare och lärosätenas forskning från den forskning
som bedrivs i näringsliv och andra organisationer. Utbildningens och forskningens ömsesidiga
beroende av varandra är kvalitetsdrivande för all verksamhet. I rådande system fördelas statliga medel
till forskning och utbildning i separata anslag. Medlen till den tredje nivån i utbildningen,
forskarutbildningen, fördelas dock genom forskningsanslaget. Inga särskilda medel tilldelas
samverkan.
De vattentäta skotten mellan anslagen motsvarar inte hur verksamheten bedrivs i praktiken. Detta
försvårar inte minst arbetet med att i ökad utsträckning sammanlänka forskningen och utbildningen
samt uppgiften att samverka. Även lärarprofessionen riskerar att urholkas då detta system i praktiken
försvårar att professorer används i grundutbildningen. Universitetet föreslår att rådande uppdelning
mellan utbildning och forskning förändras. Lärosätena bör i ökad utsträckning stå fria att nyttja
statsanslagen, utan att bokföringsmässigt fördela kostnaderna mellan utbildning och forskning.
Ökat basanslag till forskningen
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen och de externa bidragen
förskjutits. Den externa finansieringen har ökat, vilket i sig är glädjande, men det har skett i en
betydligt snabbare takt än förstärkningen av basanslagen. Andelen externfinansiering har nått sådan
proportion att det skadar universitetets möjligheter att göra egna strategiska val, kunna ta ett
långsiktigt och mer strategiskt arbetsgivaransvar, skapa attraktiva karriärvägar för yngre forskare samt
bedriva grundforskning. Sverige tappar nu i konkurrenskraft i förhållande till flera andra länder inom
forskningen, vilket bl.a. framgår av regeringens senaste budgetproposition. Den oväntade
omfördelningen av forskningsanslag från de forskningsintensiva universiteten till mindre lärosäten
som genomfördes i budgetpropositionen för 2016 accentuerar detta problem. Regeringen bör i den
kommande forskningspolitiska propositionen påtagligt öka basfinansieringen till universiteten.
Merparten av Lunds universitets forskningsmedel är externa. Externa bidrag kräver ofta omfattande
medfinansiering från lärosätenas basanslag. Detta gör att lärosätenas resurser knyts upp till de miljöer
som attraherar mest externa medel och att det i vissa fall finns svårigheter att ta emot stora anslag,
eftersom resurserna för medfinansiering är uttömda. Externa finansiärer har nu ett oproportionerligt
stort inflytande vilket får stora konsekvenser för lärosätenas verksamhet. Samhället riskerar att förlora
den långsiktiga nyfikenhetsdrivna grundforskningen och förmågan att säkerställa forskningsbredden.
Företagens kvartalsekonomi och ökade konkurrenssituation leder samtidigt till att lärosätenas
långsiktiga forskningshorisont och grundforskning är viktigare än någonsin.
Den nationella forskningspolitiken har försvagat och försvårat universitetetens arbetsgivarroll. Lunds
universitet vill understryka att det är lärosätena som ska stå för rekryteringsbesluten och ges
möjligheten att sörja för goda villkor för sina lärare. Forskningsråden ska fortsätta att säkerställa en
ojävig och väl kvalitetsbedömd hantering av forskningsbidragen i Sverige, men det måste vara
lärosätena som själva står för anställningarna. Ökade basanslag kan därmed leda till att universitetet
kan ta ett bättre och mer långsiktigt arbetsgivaransvar. På sikt bör målet vara att forskningsråden i
huvudsak beviljar projektbidrag till forskare som vid ansökningstillfället redan har
meriteringsanställning eller tillsvidareanställning hos ett lärosäte. Detta motsätter inte att råden både
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kan och bör fortsätta utlysa prostdoktorala anställningar för att inte minst stimulera den nationella och
internationella mobiliteten.
Flexibla meriteringsanställningar
Universitetet ser fördelar med en utveckling som går mot mer flexibla meriteringsanställningar som är
på fyra till sex år. Efter prövning ska dessa kunna övergå till tillsvidareanställning. Denna
anställningsform kommer att befrämja jämställdheten och öka viljan till risktagande i forskning.
Denna typ av flexibla meriteringsanställningar skulle också öka universitetets möjlighet att rekrytera
internationellt samt ge lärosäten bättre möjlighet att anställa baserat på pedagogisk kompetens och
samverkansskicklighet. Då dessa anställningar kan leda till tillsvidareanställning är det avgörande att
valet av ämnesinriktningar åvilar lärosätena. Denna typ av meriteringsanställning bör även kunna
inrättas som kombinationsanställning tillsammans med ett landsting.
Långsiktig finansiering och nationella strategier för MAX IV och ESS
Sveriges forskningslandskap kommer att förändras på ett dramatiskt sätt som en följd av att de stora
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS byggs. Aldrig tidigare har Sveriges regering gjort så
ambitiösa och framåtriktade satsningar på framtidens forskning. MAX IV invigs under 2016 och ESS
är under konstruktion. Under kommande decennium är Lund huvudscenen för framväxten av ett
internationellt ledande forskningskluster, som utvecklas i samspel med europeiska, nordiska och
nationella forskningsparter. Dessa anläggningar kommer att stärka Sveriges attraktionskraft och
internationella profilering väsentligt, men är samtidigt en enorm utmaning.
Lunds universitet vill understryka behovet av långsiktiga planeringsförutsättningar för MAX IV.
Regeringens ambition om en 10-årig horisont för forskningspolitiken behöver här omsättas i praktiken
genom att längre avtal upprättas framöver med framför allt Vetenskapsrådet. Lunds universitet bär ett
stort ekonomiskt ansvar för denna anläggning, men universitetet bär även en stor del av risken, trots att
det är en nationell anläggning. Om oförutsedda kostnadsökningar sker riskerar detta att drabba
universitetets samlade ekonomi. Det bör därför tas fram en nationell plan för hur ekonomiska risker
ska hanteras och fördelas.
För att uppnå full utdelning och för att säkerställa att Sveriges roll vid dessa anläggningar optimeras
bör även nationella strategier utarbetas. Genom att både MAX IV och ESS har en inriktning mot för
Sverige delvis nya vetenskapliga områden bör resurser avsättas för att utveckla nya
forskningsinriktningar vid svenska lärosäten. Detta kräver även nära samspel och samordning mellan
flera forskningsfinansiärer. Det behöver också finnas ett brett politisk engagemang där de nya
forskningsanläggningarna ses som en viktig och naturlig del av den svenska innovations- och
näringspolitiken.
En permanentning av SFO-satsningen
Satsningen på SFO:er är unik och har bidragit till utvecklingen av svensk forskning. Dessa miljöer
utgör en stark bas för tvärvetenskap och innovation, för samverkan kring exempelvis klinisk forskning
eller miljö- och klimatforskning. Miljöerna ger även en långsiktigt stabil grund för vidareutveckling,
möjliggör ett nödvändigt tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och ger stöd till yngre forskare. De utgör
dessutom en värdefull resurs för andra forskningsområden. Lunds universitet understryker vikten av
att stödet till SFO-miljöerna fortsätter och att de bör tillföras berörda lärosäten genom en permanent
nivåhöjning av respektive basanslag. Därmed får lärosätena de bästa förutsättningar för att stödja den
nödvändiga utvecklingen av SFO-miljöer. Dagens plattformar kan då utgöra en viktig språngbräda för
att utveckla morgondagens forskningsmiljöer, miljöer som påtagligt och konkret kan bidra till att lösa
våra framtida utmaningar.
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Pliktexemplar och arkeologiska fynd
Lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392) stadgar att tryckt material i viss upplaga som ges
ut för spridning i Sverige ska bevaras för framtiden, dels på Kungliga biblioteket, dels vid Lunds
universitet, som har ett av landets största universitets- och forskningsbibliotek. Materialet i Lund
definieras som nationella reservexemplar och i tillägg till bevarandeuppdraget, som
universitetsbiblioteket vid Lund delar med Kungliga Biblioteket, ska Lunds universitet svara för
fjärrlånehantering till låntagare i Sverige och utomlands och för lokal utlåning. Det innebär en
betydande arbetsinsats. Pliktexemplarhanteringen som helhet är kraftigt underfinansierad i förhållande
till de faktiska kostnaderna. Detta innebär i sin tur att uppdraget som bevarare av reservexemplaren tar
resurser från annan verksamhet vid universitetet, resurser som påpekats ovan kontinuerligt urholkas.
Lunds universitet har därför tidigare anhållit att regeringen ska ge ett särskilt riktat anslag till
universitetet på 22 mnkr per år för detta uppdrag. Summans storlek kan inte negligeras och
universitetet vill återigen tydligt markera att det inte är rimligt att underfinansieringen får fortsätta.
Sedan 1930-talet har det nationella ansvaret för omhändertagande och förvaltning av arkeologiska
fynd i Sverige delats mellan Statens historiska museer i Stockholm och Historiska museet vid Lunds
universitet. Statens historiska museer i Stockholm är en egen myndighet som sorterar under
Kulturdepartementet medan Historiska museet vid Lunds universitet endast får ett mindre anslag till
verksamheten. Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet har tidigare bollat
finansieringsfrågan mellan sig. Genom åren har det varit mycket svårt att få gehör för behovet av en
ordentlig översyn av dessa förhållanden och av ett samarbete mellan departementen för att
verksamheten ska få en rimlig ram kopplad till det speciella uppdrag museet har. Skillnaden i
förutsättningar för de båda museerna är påtagliga och saknar saklig grund. Uppdraget att omhänderta
arkeologiska fynd vid Lunds universitet är alltså kraftigt underfinansierat. Detta innebär att
arkeologiska fynd av stort kulturellt, historiskt och nationellt värde redan nu skadas och att de
framöver riskerar att helt förstöras. Lunds universitet har därför tidigare anhållit att regeringens
ersättning för detta uppdrag höjs till sammanlagt 9,6 mnkr per år från och med 2016.
Universitetet menar att regeringen måste hantera bägge dessa frågor snarast.
Basår
Basåret fyller en viktig samhällsfunktion för att stärka rekryteringsbasen till vissa utbildningar inom
teknik, naturvetenska och medicin samt minska den sociala snedrekryteringen. Dessa basår är ett sätt
att ge individer möjlighet att korrigera för tidigare val. Vid universitetet finns ett tekniskt basår som
har ett högt söktryck med ca 10 sökande per plats. Basåren är snarare en form av gymnasieutbildning
och ligger därför utanför högskolans egentliga uppdrag. De lärosäten som bedriver dessa utbildningar
har tagit ett samhällsansvar för att trygga industrins rekryteringsbehov. Det finns dock en stor risk att
dessa basår får stryka på foten då prioriteringar måste göras, något som redan skett med det
naturvetenskapliga basåret vid universitetet. Universitetet uppmanar därför regeringen att skydda
dessa basår för att värna viktiga kompetensbehov på arbetsmarknaden genom att finansiera dessa
utbildningar genom ett särskilt uppdrag.
Akademiska hus och hyresavtal
Uppdraget för Akademiska Hus är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och
högskolor. Huvudfokus är mot utbildnings- och forskningsverksamhet, men Akademiska Hus har av
regeringen även fått ett uppdrag att äga och förvalta studentbostäder. Verksamheten ska bedrivas på
affärsmässiga grunder. Lunds universitet menar att avkastningskravet för Akademiska hus bör sänkas
och att överskottet ska gå tillbaka till universitets- och högskolesektorn. Akademiska Hus bör ses som
en serviceinrättning för högskolor och universitet och därmed får ett tydligare uppdrag att aktivt stödja
och främja sektorns lokalutveckling. Universitetet efterlyser även att den mark som Akademiska Hus
äger kan användas mer flexibelt, genom att andra kan bygga på den och hyra ut till universitet.
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Användandet av marken måste utgå från universitetets bästa och underlätta strävan efter ett
sammanhållet campus och effektivt utnyttjade ytor.
Universitetet menar att det bör finnas en generell möjlighet för statliga universitet och högskolor att
teckna hyresavtal som är längre än tio år. Det bör vara lärosätets eget ansvar att avgöra lämplig
avtalslängd och bedöma hur en välavvägd hyresportfölj bör se ut för det aktuella lärosätet.

Ekonomisk utveckling
Lunds universitet har haft en stark ekonomiskt tillväxt de senaste åren, som framför allt beror på
satsningar som gjordes utifrån de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna som
presenterades 2008 och 2012. Verksamhetsnivån mätt i kostnader har ökat främst genom en ökning av
antalet medarbetare och det har också gjorts stora satsningar i form av forskningsinfrastruktur. Av
fakulteterna är det den medicinska som visar störst tillväxt.
Den ekonomiska utvecklingen har inneburit att ett myndighetskapital har byggts upp framför allt hos
de fakulteter som har en stor andel externfinansiering. Myndighetskapitalet är en tillgång som skapar
stabilitet och långsiktighet men målet är en ekonomi i balans. Universitetets finansieringsåtagande
avseende ESS slutreglerades under 2015 genom en utbetalning på 512 mnkr (82 mnkr utbetalades
2014). Detta utgjorde ett tungt ekonomiskt åtagande för universitetet som kommer att påverka
ekonomin flera år framöver.
Samtidigt som den ekonomiska tillväxten har varit stark har också de oförbrukade bidragen ökat
eftersom verksamhetsnivån inte har ökat i samma takt som inflödet av externa bidragsmedel. De
senaste åren har ökningen av oförbrukade bidrag planenligt skett inom MAX IV, och dessa medel
kommer att tas i anspråk under de närmaste åren. Övriga delar av verksamheten visar framöver en
oförändrad eller minskande nivå på de oförbrukade bidragen eftersom bidragsinkomsterna förväntas
plana ut.
Det nationella ränteläget har medfört att universitetets medel, som idag finns på ett räntekonto hos
Riksgälden, genererar en negativ ränta. Universitetet betalar alltså för sin överlikviditet. En
tillbakablick visar att räntekontot för något år sedan gav ett överskott på närmare 65 mnkr medan det
för 2015 gav ett underskott på 6 mnkr.
Universitetets totalbudget för 2016 och universitetets flerårsprognos för 2017 – 2019 visar viss tillväxt
för de medicinska och naturvetenskapliga fakulteterna samt MAX IV. Övriga fakulteter visar en
oförändrad eller blygsam ökning av verksamhetsnivån. Det är tydligt i prognoserna att åren av
ekonomisk expansion är förbi och att för utbildningsverksamheten, som har krympande budgetramar,
väntar utmaningar i form av ytterligare rationaliseringar och omprioriteringar.
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.
Verksamhetsinvesteringar
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 §
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av anläggningstillgångar.
Universitetets planerade verksamhetsinvesteringar redovisas i tabell 5. Den enskilt största
förändringen av universitetets anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör och
lokalanpassningar. Denna investering är till största delen finansierad av externa bidrag från bl.a.
Vetenskapsrådet, VINNOVA, KAW-stiftelsen och Region Skåne.
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Medicinska fakulteten planerar för ett medicinskt och hälsovetenskapligt kunskapscentrum. Inom LTH
kommer maskinparken för nanoforskning att behöva förnyas och M-huset, som ska renoveras, kräver
investeringar i form av inredning.
Låneram och räntor
Lunds universitets förväntade behov av låneram redovisas i tabell 4. Tidigare redovisat behov av en
höjning av låneramen för kommande år är inte längre aktuellt. MAX IV-laboratoriets finansiering av
anläggningstillgångar har nämligen förändrats så att cirka 125 mnkr inte längre finansieras med
anslagsmedel utan med bidragsmedel. Det förklarar också varför nyupplåning 2015 redovisas med 0
(noll). Även om universitetet framöver har fortsatt stora investeringsåtaganden förväntas behovet av
låneram att minska.
Universitetet kommer inte att ha behov av räntekontokredit under perioden.
Låneramens utveckling för 2016-2019 bedöms vara:
2016: 890 mnkr
2017: 750 mnkr
2018: 750 mnkr
2019: 750 mnkr
Investering i lokaler
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 6 Lokalförsörjning. Tabellen innehåller
beslutade förändringar under 2016-2019.
Avgiftsbelagd verksamhet
Omfattningen av den avgiftsbelagda verksamheten kommer att vara i stort sett oförändrad under
perioden.
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Tabell 1 Total budget
Total budget
(tkr)
Verksamhetens intäkter

2015
Utfall

2016
Prognos

2017
Ber.

2018
Ber.

2019
Ber.

Anslag1

3 945 526

4 414 931

4 440 600

4 458 277

4 441 193

Avgifter

753 883

725 000

725 000

725 000

725 000

2 776 401

2 957 000

2 972 000

3 056 000

3 058 000

37 531

6 200

6 700

4 300

11 300

7 513 341

8 103 131

8 144 300

8 243 577

8 235 493

Personal

4 849 688

4 938 000

4 943 000

4 981 000

5 041 000

Lokaler
Drift/Övrigt

1 008 228

994 000

999 000

1 005 000

1 011 000

1 535 957

1 742 441

1 676 770

1 728 171

1 714 953

380 556

443 000

505 000

522 000

537 000

17 565

9 000

10 100

2 100

4 100

Summa kostnader

7 791 994

8 126 441

8 133 870

8 238 271

8 308 053

Verksamhetsutfall

-278 653

-23 310

10 430

5 306

-72 560

807 415

232 000

189 000

190 000

200 000

Årets kapitalförändring/ Årets
resultat

-278 653

-23 310

10 430

5 306

-72 560

Utgående myndighetskapital
(inkl. årets kapitalförändring)

1 331 320

1 308 010

1 318 440

1 323 746

1 251 186

Utgående oförbrukade bidrag

3 536 209

3 282 000

3 138 000

2 895 000

2 644 000

Bidrag
Finansiella intäkter
Summa intäkter
Verksamhetens kostnader

Avskrivningar
Finansiella kostnader

Transfereringar

1) Stor anslagsförändring mellan 2015 och 2016 pga. utbetalning till ESS 2015.
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
2015

2016

2017

2018

2019

Utfall

Prognos

Ber.

Ber.

Ber.

Verksamhetens intäkter
Takbelopp 1

1 960 096

2 014 306

2 042 051

2 059 675

2 042 591

Beräknad avräkning (A)
Särskilda åtaganden (B)

59 649

8 188

8 188

8 188

8 188

Anslag (A+B)
Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter

2 019 745

2 022 494

2 050 239

2 067 863

2 050 779

374 735

400 000

400 000

400 000

400 000

46 466

43 000

39 000

34 000

19 000

4 440

800

1 700

500

4 000

Summa intäkter

2 445 385

2 466 294

2 490 939

2 502 363

2 473 779

1 497 269

1 520 000

1 511 000

1 524 000

1 537 000

416 186

417 000

420 000

422 000

425 000

431 333

536 691

521 113

530 368

518 761

56 291

53 000

55 000

55 000

55 000

3 344

2 600

5 000

1 000

2 000

2 404 423

2 529 291

2 512 113

2 532 368

2 537 761

40 962

-62 997

-21 174

-30 005

-63 982

Utbildning på grundnivå
och avancerad nivå (tkr)

Verksamhetens kostnader
Personal
Lokaler
Drift/Övrigt
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Årets kapitalförändring/ Årets
resultat

1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande belopp
2015
106 525

2016
91 794

2017
91 794

2018
91 794

2019
91 794

Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.
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Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på
forskarnivå (tkr)
Verksamhetens intäkter
Anslag1,2,3

2015

2016

2017

2018

2019

Utfall

Prognos

Ber.

Ber.

Ber.

1 925 781

2 392 437 2 390 361 2 390 414 2 390 414

Avgifter
Bidrag
Finansiella intäkter

2 729 935

Summa intäkter

5 067 955

5 636 837 5 653 361 5 741 214 5 761 714

3 352 419

3 418 000 3 432 000 3 457 000 3 504 000

Verksamhetens kostnader
Personal
Lokaler
Drift/Övrigt
Avskrivningar
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Årets kapitalförändring/ Årets
resultat

379 148

325 000

325 000

325 000

2 914 000 2 933 000 3 022 000 3 039 000

33 091

5 400

592 042
1 104 624

325 000

577 000

5 000

579 000

3 800

583 000

7 300

586 000

1 205 750 1 155 657 1 197 803 1 196 192

324 265

390 000

450 000

467 000

482 000

14 221

6 400

5 100

1 100

2 100

5 387 571

5 597 150 5 621 757 5 705 903 5 770 292

-319 616

39 687

31 604

35 311

-8 578

1) I anslagsbeloppet ingår också ersättning för klinisk utbildning och forskning med följande
belopp
2015
2016
2017
2018
2019
317 486
336 991
336 991
336 991
336 991
2) I anslagsbeloppet ingår också anslag tilldelat Sveriges Lantbruksuniversitet och som
disponeras av Lunds universitet med följande belopp
2015
2016
2017
2018
4 597
4 653
4 653
4 653

2019
4 653

3) Stor anslagsförändring mellan 2015 och 2016 pga. utbetalning till ESS 2015.
Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.
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Tabell 4 investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit
Investeringar i
anläggningstillgångar (tkr)

2015

2016

2017

2018

2019

Utfall

Prognos

Ber.

Ber.

Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret
Beräknad nyupplåning
varav investeringar i
immateriella
anläggningstillgångar
Beräknad amortering
UB lån i Riksgäldskontoret
Maximalt utnyttjande av
låneramen under året

719 237

565 000

554 000

547 000

571 000

37 019

139 000

143 000

144 000

139 000

8 110

14 000

18 000

18 000

13 000

192 036

150 000

150 000

120 000

120 000

564 220

554 000

547 000

571 000

590 000

702 147

565 000

654 000

671 000

690 000

Föreslagen låneram
Beräknad ränteutgift
Ränteantaganden för nyupplåning
(%)

936 000

890 000

750 000

750 000

750 000

-1 769

-1 000

1 000

2 100

4 100

190 267

149 000

151 000

122 100

124 100

0

0

0

0

0

Summa räntor och amorteringar
Maximalt utnyttjande av
räntekontokrediten under året
Föreslagen räntekontokredit
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Tabell 5 Verksamhetsinvesteringar
Verksamhetsinvesteringar (tkr)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Utfall

Prognos

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Beräkn.

Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m.

8 110

14 000

18 000

18 000

13 000

13 000

490 762

513 000

559 000

422 000

516 000

439 000

498 872

527 000

577 000

440 000

529 000

452 000

37 019

139 000

143 000

144 000

139 000

200 000

461 853

388 000

434 000

296 000

390 000

252 000

498 872

527 000

577 000

440 000

529 000

452 000

Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer
m.m.
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa verksamhetsinvesteringar
Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Finansiell leasing (2 kap. 5 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering
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Tabell 5 A Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Särskild information (tkr)

Totalt

Ack.

2016

2017

2018

utfall

Prognos

Beräkn.

Beräkn.

Verksamhetsinvesteringar per objekt1
Anpassning och inredning i fastighet, M-husets
låghusdel
Strålrör MAX IV-laboratoriet

20 000
730 000

251 000

188 000

10 000

10 000

213 000

78 000

Strålrör MicroMAX

50 000

20 000

30 000

Inredning nytt djurhus

21 000

13 000

8 000

Summa utgifter för investeringar

821 000

251 000

188 000

256 000

126 000

58 000

2 000

5 000

28 000

23 000

763 000

249 000

183 000

228 000

103 000

821 000

251 000

188 000

256 000

126 000

821 000

251 000

188 000

256 000

126 000

821 000

251 000

188 000

256 000

126 000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 §
kapitalförsörjningsförordningen)
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen)
Leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering
Varav investeringar i:
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar
1

Avser objekt som överstiger 20 miljoner kronor.
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Tabell 6 Lokalförsörjning
Redovisning av lokaler (mnkr)

2015
Utfall

2016
Prognos

2017
Ber.

2018
Ber.

2019
Ber.

Area, kvm LOA exkl. Student- och
gästforskarbostäder)
- föregående års utgång

502 146

535 524

533 608

530 410

530 410

43 397

9 207

1 000

- minskning under året

-10 019

-11 123

-4 198

- vid årets utgång (A)

535 524

533 608

175

182

530 410

530 410

530 410

189

196

203

45

50

51

52

53

- avskrivningar

-42

-43

-44

-45

-46

Lokalhyra (exkl. student- och
gästforskarbostäder) (B)2

820

785

791

798

804

1 531

1 471

1 491

1 504

1 516

979

962

968

974

980

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/m2
LOA)5

1 830

1 803

1 825

1 836

1 848

Lärosätets totala kostnader (D)

7 792

8 126

8 134

8 238

8 308

85

87

88

89

90

7 707

8 039

8 046

8 149

8 218

Lokalkostnadens andel av verksamhetens
totala kostnader6

12,6%

11,8%

11,9%

11,8%

11,8%

Lokalkostnadens andel av verksamhetens
totala kostnader7

12,7%

12,0%

12,0%

12,0%

11,9%

- ökning under året

Förbättringsutgift på annans fastighet1
- nyinvesteringar

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)3
Sammanställning av lokalkostnader (exkl.
student- och gästforskarbostäder)4 (C )

Totala externa hyresintäkter
Justerade totala kostnader (D2)

1) Exklusive byggnadsinventarier
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 utifrån SUHFs rekommendationer (REK 2014:1, 3015-10-26, 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.

17

Tabell 7 Avgifter
Uppdragsverksamhet (tkr)

Intäkter

Kostnader

Resultat

2015

380 868

390 320

-9 452

varav tjänsteexport

168 966

168 966

0

2016

390 000

385 000

5 000

varav tjänsteexport

170 000

170 000

0

2017

400 000

395 000

5 000

varav tjänsteexport

175 000

175 000

0

Offentligrättslig verksamhet (tkr)

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter som får
disponeras

Kostnader

Resultat

2015

4 870

3 882

988

2016

5 000

4 900

100

2017

5 100

5 000

100

Ökningen av tjänsteexporten beror framför allt på ökningen av antalet avgiftsstudenter.
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