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Sammanfattning 
Regeringen uppdrar åt universitet och högskolor att lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett 
särskilt direktiv. Det ska lämnas till utbildningsdepartementet senast den 22 februari 2018.
  
Lunds universitet har ett utbildningsutbud som är väl balanserat mellan olika utbildningsformer, 
utbildningar och nivåer. Prioriteringar och bedömningar av universitetets utbildningsutbud grundar 
sig på studenternas efterfrågan, arbetsmarknadens och samhällets behov, universitetets 
forskningskompetenser samt olika former av strategiska överväganden. Utvecklingen inom 
grundutbildningen fortsätter att gå mot allt fler programutbildningar, ett minskande antal fristående 
kurser och färre distansutbildningar.  
 
Lunds universitet har under flera år haft en stark ekonomisk tillväxt inom forskningen, medan den 
ekonomiska utvecklingen inom grundutbildningen varit betydligt svagare. Universitetets budget 
2018 och flerårsprognos för 2019 - 2021 grundar sig på fakulteternas rapportering och de flesta 
fakulteter bedömer att de står inför en måttlig utveckling av verksamhetsnivån.  
 
Lunds universitet är en central samhällsaktör med ett komplext uppdrag och ett omfattande ansvar. 
Universitetet vill särskilt lyfta fram följande utmaningar i budgetunderlaget: 

- att det krävs en höjd ersättning till den högre utbildningen för att möjliggöra ett adekvat 
utbud och en fortsatt hög kvalitet,  

- att universitetet behöver få ett ökat basanslag till forskningen och därmed uppnå ett 
minskat beroende av externa bidrag, 

- att det behöver finnas en långsiktig och hållbar finansiering av infrastruktur med särskilt 
fokus på MAX IV och Science Village Scandinavia, 

- att samverkan behöver ses som en bred aktivitet samt behovet av en sammanhållen 
kompetensutveckling för hela samhället,  

- att de olika digitaliseringsutmaningarna i ökad utsträckning behöver mötas tillsammans 
inom högskolesektorn.  
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Förutsättningar och bakgrund 
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde ska lämna 
budgetunderlag till regeringen. 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 och 
förändringar inom utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt lärarutbildningar ska 
särskilt kommenteras. Budgetunderlaget ska även innehålla en bedömning av lärosätets 
ekonomiska utveckling och eventuella strategiska utmaningar i verksamheten under perioden. I 
underlaget ska investeringar i anläggningstillgångar och räntekrediter beskrivas, information om 
verksamhetsinvesteringar ges, lokalförsörjningen kommenteras samt avgiftsbelagd verksamhet 
redovisas. Redovisningen ska göras i tabeller enligt särskilda mallar. Nytt för i år är att universitetet 
ska inkludera en översikt över de medlemskapen i forskningssamarbeten som kräver särskilt 
bemyndigande från riskdagen samt ange om det finns intresse för att ta del av de särskilda medlen 
till sommarkurser samt redogöra för hur de redan fördelade anslagen till sommarkurser avses 
användas. 
 
Lunds universitet lämnar i följande ett budgetunderlag i enlighet med regeringens direktiv. 
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2017, universitetets totalbudget 
för 2018 och prognostiserad ekonomisk utveckling för åren 2019-2021.  Intäkter och kostnader för 
2017 är beräknade i det årets prisnivå, övriga år därefter är beräknade i prisnivån för 2018. I texten 
presenteras först utbildningsutbudet, därefter 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 75 utbildningsprogram på 
grundnivå, över 200 program med examen på avancerad nivå och drygt 2 000 fristående kurser. 
Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt högt, även om en mindre nedgång skett. 
Ämnesbredden är stor och omfattar ca 270 olika huvudområden. Ungefär hälften av studenterna 
läser program inom grundnivån och knappt en fjärdedel läser program på avancerad nivå. Övriga 
läser olika typer av fristående kurser. Av universitetets studenter är 55 procent kvinnor. 
Forskarutbildningen har legat relativt stabilt på ca 1 800 heltidsekvivalenter, men en viss nedgång 
har skett de tre senaste åren. En närmare beskrivning av universitetets utbildningsutbud går att hitta 
i universitetets årsredovisning.  
 
Lunds universitet är inte bara det största lärosätet i landet utan även det med flest fakulteter och 
ämnesområden. En viktig förutsättning för att kunna möta samhällets olika utmaningar är 
universitetets breda ämnesutbud. Att bredden är vår styrka lyfts tydligt fram i universitetets 
strategiska plan. Regeringens styrning av utbildningsutbudet måste därför ge goda förutsättningar 
för ämnesmässig mångfald.  
 
Utvecklingen inom grundutbildningen ser olika ut vid fakulteterna, men generellt sett går 
utbildningstrenden mot fler programutbildningar, ett minskande antal fristående kurser och färre 
distansutbildningar. Detta har varit en tydlig trend under de senaste åren. Andelen 
distansutbildningar är under 5 procent. Universitetet har under flera år haft en s.k. överproduktion. 
Målet är att ingen fakultet ska ha en högre överproduktion än 5 procent vid utgången av 2019. 
Generellt sett är fristående kurser och distansutbildningar lättast att lägga ned när 
effektiviseringskravet och den ständiga urholkningen krymper utrymmet för ett brett 
utbildningsutbud samt för att nå målet om en minskad överproduktion. I valet mellan att krympa 
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etablerade och eftertraktade utbildningsprogram eller minska antalet fristående kurser och 
distansutbildningar drar de senare oftast det kortare strået.  
 
Utbildningarna vid universitet är i ständig förändring. Nya utbildningar skapas och gamla stöps om 
för att än bättre anpassa sig till arbetsmarknadens och samhällets behov såväl som studenternas 
efterfrågan. Samarbetet mellan utbildningsanordnarna och olika arbetsgivare och omgivande 
intressenter är ständigt i fokus. Vid universitetet bedrivs ett systematiskt arbete för att upprätthålla 
goda kontakter mellan utbildningsanordnarna och aktuella arbetsgivare. Flera av de stora 
utbildningsprogrammen har en nära och levande koppling till avnämare genom bland annat 
verksamhetsförlagd utbildning. Fakulteternas samlade bedömning är att utbildningsutbudet är väl 
avvägt i förhållande till söktryck och arbetsmarknadens behov.  
 
Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande är ett prioriterat område för universitetet. 
Åtskilliga aktiviteter är igång för att på olika sätt stimulera och underlätta för grupper som kommer 
från studieovana miljöer. Även satsningar för att aktivt stödja integreringen av personer som 
kommer från andra länder, inte sällan med delar av eller en avslutad akademisk utbildning, är ett 
prioriterat område. I det senare är inte minst arbetet med att utveckla rutiner för olika former av 
validering viktigt. Universitetet har åtskilliga samarbeten med externa parter, där inte minst Region 
Skåne och Arbetsförmedlingen spelar centrala roller. 
 
2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning tillsammans med Högskolan Kristianstad. 
Under 2015 och 2016 genomfördes en översyn av samarbetet. De förväntade synergieffekterna 
med den gemensamma lärarutbildningen konstaterades ha uteblivit eftersom gällande regler 
förhindrade en djupare samverkan. Universitetet har därför beslutat att fortsätta bedriva 
lärarutbildningen i egen regi, men i samarbete med de berörda lärosätena i regionen. 
Lärarutbildningen har succesivt byggts upp och växer utifrån både en strategisk satsning från 
universitetet såväl som från särskilt tilldelade platser från regeringen. Universitetet fortsätter även 
att satsa på en forskarskola kopplad till lärarutbildningen.  
 
För utbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet har utbildningsutbudet varit relativt stabilt över 
tid och matchar till stora delar den efterfrågan av yrkeskategorier som finns inom hälso- och 
sjukvården och de nationella satsningar som görs på våra utbildningar enligt budgetproposition och 
regleringsbrev. Universitetet fick 2015 ett utökat uppdrag med tillhörande anslagsökningar för att 
inrätta fler platser för sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Med start våren 
2018 har universitetet även fått i uppdrag att anordna en ny kompletteringsutbildning för läkare 
med utbildning utanför EU/ESS.  En kontinuerlig dialog sker med företrädare från regionen för att 
vara lyhörd inför behoven i sjukvården. De senaste åren har det varit en utmaning att fylla platserna 
på vissa specialistutbildningar. Därför har universitetet och den medicinska fakulteten tidigarelagt 
ansökningsomgången för dessa utbildningar för att underlätta för antagna studenter att få 
tjänstledigt samt startat vissa specialistutbildningar på halvfart.  Utbildningar som leder till 
legitimation är prioriterade vid den medicinska fakulteten.  
 
Liksom regeringen konstaterar Lunds universitet att vissa utbildningar behöver växa ytterligare för 
att möta arbetsmarknadens och samhällets behov. Två konkreta exempel är just lärarutbildningarna 
och vårdutbildningarna. Det finns flera utmaningar kopplade till att ytterligare utöka dessa 
utbildningar. För att en utbildning ska kunna bedrivas i rådande styr- och resurstilldelningssystem 
krävs ett visst söktryck och en viss genomströmning, något som är ett problem för vissa av de 
aktuella utbildningarna. En annan utmaning, som lärosätet inte heller kan möta på egen hand, är 
tillgången på praktikplatser och möjligheten att bedriva verksamhetsförlagda utbildningsmoment.  
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Medlemskap i forskningssamarbeten och sommarkurser 
Lunds universitet har i regleringsbrevet sedan tidigare fått bemyndigande med anledning av 
medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet 
för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 300 
tkr under 2016-2022 samt bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT Digital under 
Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2017-2022 besluta om 
medlemsavgift på högst 250 tkr per år. Universitetet önskar att dessa bemyndiganden kvarstår. 
 
Lunds universitet är även med i Climate-KIC, som ligger under EIT. Medlemsavgiften för 2017 
var 122 tkr. Universitetet har inte fått någon indikation på att avgiften avses förändras de 
kommande åren. 
 
Forskning är till sin natur utan gränser. Forskningssamarbeten av olika slag mellan olika länder, 
organisationer och lärosäten är helt fundamentala för forskningen. Lunds universitet menar att ett 
system där samtliga statliga lärosäten ska definiera och ange vilka medlemskap som kräver särskilt 
bemyndigande från riskdagen inte är funktionellt eller hållbart. Regeringen bör i särskild ordning 
utreda frågan med målet att tillskapa ett generellt undantag eller ett generellt bemyndigande för 
forskningssamarbeten. 
 
Lunds universitet har erhållit 3 455 tkr för att bedriva sommarkurser under 2018 till 2020. Dessa 
sommarkurser ska i första hand vara relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och 
för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Universitetet 
avsätter i huvudsak medel för sommarkurser som kan ingå i en ämneslärarutbildning eller som kan 
utgöra fortbildning för behöriga eller obehöriga lärare. Dessa sommarkurser kommer att bedrivas 
inom religion, svenska 2, etik, musik, naturvetenskap, juridik samt ekonomi och entreprenörskap. 
Inför 2019 kommer ytterligare sommarkurser med koppling till lärarutbildningarna att utvecklas 
och startas.  
 
Lunds universitet förutsätter att medlen för sommarkurserna ligger kvar enligt 
planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen. Universitetet har därutöver ett intresse av att ta 
emot ytterligare medel för sommarkurser från och med 2019.  Lunds universitet ser gärna att dessa 
sommarkurser även kan användas som instrument för att arbeta med breddad rekrytering och 
breddat deltagande.  

Strategiska utmaningar 
Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Hastigheten i olika förändringar runt 
omkring oss är snabbare än kanske någonsin förr. Den enorma mängden information gör det allt 
svårare att överblicka, sortera och göra riktiga prioriteringar. I förhållande till de stora 
utmaningarna har universitetet en central roll i att överblicka, ställa de rätta frågorna och söka svar 
på dem. För att Lunds universitet ska kunna uppfylla sina åtaganden och målsättningar krävs inte 
bara att lärosätet självt i ökad utsträckning samordnar sin verksamhet, rationaliserar och prioriterar. 
Det krävs även ökat samarbete mellan statsmakten och lärosätena, med andra lärosäten, berörda 
myndigheter, organisationer och näringslivet såväl som ändringar av vissa förutsättningar och 
villkor som inte lärosätena själva råder över. I de utmaningar vi står inför spelar inte minst 
lärosätenas möjlighet till självbestämmande en allt viktigare roll.  
 
Långsiktig strategisk planering 
Lunds universitet har antagit en långsiktig strategisk plan, som gäller från 2017 till 2026. Målet 
med universitetets strategiska plan är att uppnå en gemensam förflyttning där fakulteterna och 
förvaltningen gemensamt arbetar med att uppnå de definierade målen. Den strategiska planens 
utgångspunkt är att en tydlig strategisk förflyttning krävs för att Lunds universitet ska fortsätta 
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utvecklas som en stabil bärare och utvecklare av kunskap i en föränderlig omvärld samt stärka sin 
position som ett ledande lärosäte och en inspirerande samhällskraft. En viktig faktor för att 
framgångsrikt kunna uppnå detta är universitetets betydande bredd inom utbildning och forskning. 
Flera av målen i universitetets strategiska plan förutsätter långsiktiga och stabila insatser från 
regeringen.  
 
Forskningsinfrastruktur, ESS och MAX IV 
Långsiktig och hållbar finansiering av forskningsinfrastruktur är av stor vikt såväl för enskilda 
lärosäten som för Sverige som forskningsnation. Lärosätenas stora och växande samfinansiering 
av central forskningsinfrastruktur är bekymmersam då universitetens möjlighet att prioritera 
forskningsinfrastruktur blir allt svårare i takt med ökade krav på samfinansiering.  Gemensamma 
finansieringsmodeller och delat ansvar för tyngre forskningsinfrastruktur mellan lärosäten, råd, 
externa finansiärer och regering är nödvändigt för att skapa förutsättningar för att landets lärosäten 
ska kunna bygga upp anläggningar såväl som delta i internationella samarbeten på toppnivå. Lunds 
universitet anser därför att regeringen har ett ansvar för att tillse att forskningsinfrastruktur av 
nationellt värde finansieras och utvecklas av flera parter. Lunds universitet vill inte minst 
understryka behovet av långsiktiga planeringsförutsättningar för MAX IV. 
 
Sveriges forskningslandskap kommer att förändras på ett dramatiskt sätt som en följd av de stora 
forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Aldrig tidigare har Sveriges regering gjort så 
ambitiösa och framåtriktade satsningar på forskning. Dessa anläggningar kommer att stärka 
Sveriges attraktionskraft och internationella profil väsentligt, men är samtidigt en enorm 
ekonomisk utmaning. För att uppnå full utdelning och för att säkerställa att Sveriges roll vid dessa 
anläggningar optimeras behöver nationella strategier utarbetas. Mellan och omkring dessa två 
forskningsanläggningar byggs nu ett helt nytt område upp - Science Village Scandinavia. Detta 
område ska bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft där universitet, studenter, forskare 
och företag kan mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. För att det ska kunna 
förverkligas behövs ett brett politisk engagemang där de nya forskningsanläggningarna och 
uppbyggandet av området kring dem ses som en viktig del av den svenska forsknings-, innovations- 
och näringspolitiken.  
 
Internationalisering 
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. Internationalisering 
är en central strategi för Lunds universitet. I fråga om mobilitet är Lunds universitet ett av de mest 
internationella lärosätena i Sverige. Universitetet bibehåller sin position som mottagare av flest 
avgiftsstudenter. Att människor oavsett bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans 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 internationell utbildningsanordnare.  
 
Internationalisering av universitet och högskolor är viktigt för kvaliteten i forskningen och 
undervisningen men även för Sverige som land, t.ex. för diplomatiska förbindelser, för 
investeringar, export, internationella samarbeten samt förmågan att tackla stora 
samhällsutmaningar. Ett framgångsrikt internationaliseringsarbete är dock resurskrävande. 
Nuvarande resurstilldelningssystem vare sig underlättar eller stimulerar detta arbete. Det finns även 
regelverk som försvårar arbetet med internationella utbyten. I den kommande nationella strategin 
för internationalisering av högre utbildning, kan förutsättningarna förändras rörande hur man 
tilldelar resurser och gör uppföljning av lärosätenas internationaliseringsarbete. Lunds universitet 
förutsätter att politiska ambitioner inom området nu omsätts i handling. 
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Ökat takbelopp  
Universitetet har, trots en viss minskning de senaste två åren, ett fortsatt mycke t  högt söktryck. 
Universitetet önskar ett ökat takbelopp med 140 mnkr, vilket motsvarar omkring 2 000 
helårsstudenter. Detta ligger väl i linje med lärosätets egen strategi och skulle leda till en bättre 
balans mellan universitetets olika delar och ger förutsättningar att än bättre kunna svara upp mot 
arbetsmarknadens och samhällets behov. En ökning av antalet studenter skulle därmed inte bara 
innebära att fler personer får möjlighet att utbilda sig utan även leda till kvalitetshöjande 
synergieffekter för universitetet och ge vårt omgivande samhälle fler utbildade personer. 
Utbildningarna vid Campus Helsingborg, som inte minst bidrar till en breddad rekrytering, är ett 
konkret exempel på vad fler utbildningsplatser kan användas till. En höjning av universitetets 
takbelopp med 2 000 helårsstudenter kommer framför allt att gå till utbildningar med ett högt 
söktryck, utbildningar som har en tydlig efterfrågan från arbetsmarknaden och omgivande samhälle 
och som stärker universitetets internationella profil.  
 
Permanent kvalitetsförstärkning 
I budgetpropositionen för 2015 presenterades en förstärkning av HSTJ-prislappen samt av 
prislapparna för lärarutbildning och verksamhetsförlagd utbildning. Det är den senaste i raden av 
förstärkningar som tillkommit som resultat av olika utredningar som påpekat den otillräckliga 
ersättningen till dessa områden. Denna förstärkning var absolut nödvändig. Men ökningen till 
HSTJ-området är fortfarande för låg för att kunna ge någon reell och positiv kvalitetspåverkan 
eftersom den inte ens täcker upp för urholkningseffekten. Lunds universitet vänder sig med kraft 
mot att dessa medel riskerar att upphöra efter 2020. Satsningar som åsyftar att öka kvalitet i 
utbildning kräver långsiktighet. Att tidsbegränsa satsningen är direkt kontraproduktivt. Regeringen 
bör därmed snarast permanenta satsningen. 
 
Samverkan och kompetensutveckling 
För Lunds universitet har olika former av samverkan med externa parter och organisationer alltid 
varit en strategisk såväl som en naturlig del av verksamheten. Samverkanstanken går som en röd 
tråd i allt från gamla verksamheter som Botaniska trädgården och Historiska museet till 
uppbyggandet av Ideon och Science Village Scandinavia. Lunds universitets samverkan spänner 
över ett mycket brett fält och inkluderar allt från olika satsningar på konst och kultur, 
populärvetenskaplig kunskapsspridning, samarbete med sjukvården, sociala myndigheter och 
skolor till stöd till framtagandet av patent, uppstartsföretag och entreprenörsutbildningar. Lunds 
universitet understryker att samverkan måste ses som en bred uppgift som består av många olika 
delar. Att se samverkan brett gynnar samarbetet med de olika parterna runt omkring universitetet 
och stärker kvaliteten i utbildningen och forskningen.   
 
Det ökade behovet av kompetensutveckling, livslångt lärande och den tilltagande 
matchningsproblematiken är en stor utmaning för allt fler länder i världen, så även för Sverige. 
Denna utmaning är komplex och mångbottnad. Olika former av uppdragsutbildning behöver 
utvecklas och stimuleras. Det är angeläget att regeringens olika insatser inom området 
harmoniserar med varandra, så att t.ex. inte återvändsgränder byggs upp för en möjlig 
utbildningsprogression. Svepande uttalande om lärosätenas (bristande) förmåga att anpassa sitt 
utbildningsbehov riskerar att skjuta vid sidan om målet eller till och med skada väsentliga delar av 
lärosätenas utbildningsuppdrag. I en föränderlig värld är generiska kompetenser som kritiskt och 
självständigt tänkande viktigare än någonsin.  
 
En del av en föränderlig omvärld 
Universitetet har för andra gången genomfört en sammanhållen omvärldsanalys. Målet med 
omvärldsanalysen är att stimulera universitetsstyrelsen och verksamheten att ta ett steg tillbaka och 
se hur större trender och förändringar kan påverka universitetet samt väcka diskussioner hur 
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lärosätet på bästa sätt kan möta dessa utmaningar. Omvärldsanalysen belyser bl.a. konsekvenser 
av brexit, den ekonomiska förskjutningen mot Asien och digitaliseringens fundamentala påverkan. 
Det konkluderas att universitetens samlade betydelse växer men också att deras uppdrag blir 
alltmer komplext och sammansatt.  
 
De stora samhällsutmaningarna 
Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Det handlar om frågor som berör vår 
överlevnad såväl som möjligheten att leva ett drägligt och värdigt liv. Frågor vi brottas med handlar 
om vår miljö, vår hälsa, globaliseringen, demokrati och om hållbar utveckling. Det handlar om att 
stävja ökade spänningar och fördjupade klyftor mellan länder och grupper av människor. Det 
handlar om att hitta en fungerande balans inom oss själva, i våra mellanmänskliga relationer såväl 
som mellan det moderna samhället och den natur vi är en del av. Ett viktigt verktyg i arbetet med 
dessa utmaningar är Agenda 2030. Lunds universitet ser arbetet med Agenda 2030 som en 
prioriterad fråga. 
 
De stora samhällsutmaningarna ställer inte minst krav på ny, forskningsbaserad kunskap med en 
helhetssyn inriktad på hållbara lösningar. Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och 
disciplinövergripande möten. Bredden som Lunds universitet erbjuder är därför inte bara viktig för 
kvaliteten i utbildningen och forskningen utan även för hela samhällets utveckling. Att bidra till en 
hållbar utveckling är grundläggande för Lunds universitets uppgift att förstå, förklara och förbättra 
vår värld och människors villkor. Universitet arbetar därför proaktivt med att integrera ett 
övergripande synsätt på hållbar utveckling i all sin verksamhet. För att fortsatt vara i framkanten 
och för att väsentligen kunna bidra till lösningarna behöver universitet stöd av en framåtblickande, 
sammanhållen och långsiktigt hållbar politik för högre utbildning och forskning. 
 
Faktaresistens 
En växande utmaning för samhället i stort och för universitet och högskolor i synnerhet är den 
tilltagande s.k. faktaresistensen. Förutsättningarna för hur kunskaps- och informationsförmedling 
går till har på kort tid förändrats radikalt, inte minst genom det digitala informationsflödet. I detta 
allt snabbare flöde blir det svårare att avgöra vad som är sant och forskningsbaserat och vad som 
är allmänt tyckande eller t.o.m. medvetna lögner.  Samtidigt växer de populistiska rösterna sig 
starkare och vinner politiskt inflytande. De populistiska rösterna utnyttjar väl de nya 
informationskanalerna. Kombinationen av det nya medielandskapet och populismens frammarsch 
innebär nya utmaningar för de klassiska kunskapsbärande institutionerna. I en värld där 
komplexiteten ständigt tilltar och där kunskap och expertis ifrågasätts eller negligeras blir 
universitetens roll allt mer central och betydelsefull. Lunds universitet genomför flera konkreta 
åtgärder inom området och avser att fortsätta se denna utmaning som prioriterad. Det är angeläget 
att problemet även ges ökat utrymme av statsmakten och att regeringen och lärosätena tillsammans 
möter denna utmaning. 
 
Digitalisering 
Digitaliseringen förändrar och omformar vårt samhälle och våra liv – allt från robotisering i 
industrin till förändrade sociala umgängesformer. Digitaliseringen påverkar även forskning och 
utbildning på ett flertal olika sätt. Olika former av digitala lösningar blir allt viktigare pedagogiska 
verktyg i undervisning och i kommunikation med studenterna. För forskningen leder ökad 
digitalisering bland annat till nya möjligheter för datainsamling, publicering och databearbetning. 
Lunds universitet har ett stort eget ansvar i att möta de digitala utmaningarna inom utbildning och 
forskning. Samtidigt vare sig kan eller bör varje lärosäte på egen hand söka sina egna lösningar. 
Regeringen, tillsammans med sina centrala myndigheter – som UKÄ, UHR, VR och VINNOVA 
– behöver stimulera och underlätta samordning av flera av digitaliseringsutmaningarna, både inom 
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utbildning och inom forskning. Universitetet är gärna en aktiv del, tillsammans med regering och 
andra parter, i arbetet med att utveckla och testa olika former av möjliga lösningar. 
 
Statlig styrning och resurstilldelning 
Utredningen om styrning för starka och ansvarsfulla lärosäten (U2017:05) ska göra en samlad 
översyn av de statliga universitetens och högskolornas styrning, inklusive resurstilldelning. Lunds 
universitet menar att det övergripande målet – hög kvalitet i utbildning och forskning – behöver 
vara det som avgör hur statens styrning utformas och hur ett nytt resursfördelningssystem ska se 
ut. Att kunna åstadkomma detta utan att det leder till ökade kostnader, vilket stipuleras av 
utredningens direktiv, låter sig inte göras. Statens styrning av universiteten och högskolorna 
behöver vara tillitsbaserad, med hög grad av autonomi och inte bestå av detaljstyrning. Ett 
resursfördelningssystem måste vara hållbart över tid, robust, transparant och förutsägbart.  
 
Ökad autonomi och flexibilitet 
Universitetet har under lång tid efterlyst ökad handlingsfrihet och ökad autonomi. Lunds universitet 
ser med växande oro tecken på ökad styrning av lärosätenas verksamhet. Handlingsfrihet och 
autonomi måste rimligen bygga på tillit och ett ökat förtroende mellan lärosätena och 
regeringsmakten. Lärosätena måste inte minst ges rätten och förtroendet att själva kunna organisera 
sig och avgöra hur och var verksamheten inom lärosätet bäst bedrivs för att uppnå bästa möjliga 
kvalitet i utbildning, forskning och samverkan. En grundläggande uppgift för universitet och 
högskolor är att vara självständiga och kritiskt granskande krafter i samhället. En viktig del i detta 
är att kritiskt granska regeringsmakten och statsapparaten, något som kräver både mod och 
möjlighet att agera självständigt utan risk för repressalier. Ökad autonomi får därmed inte bara 
handla om större ekonomisk frihet utan också om akademisk frihet. En ökad frihetsgrad får inte 
heller per automatik leda till ökad kontroll. Det riskerar inte bara att krocka med tanken om ökad 
tillit utan också leda till ökad administration.  
 
De vattentäta skotten mellan anslagen i rådande resursfördelningssystem 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. Universitetet önskar att 
denna uppdelning mellan anslagen till utbildning och forskning förändras och blir mer flexibel. I 
ett nytt resurstilldelningssystem behöver även den strikta mekaniska modellen (”det raka 
ackordet”), med ersättning och avräkning utifrån helårsstudent och helårsprestation, få en mer 
flexibel utformning så att den inte hämmar uppbyggandet av utbildningar som behövs på 
arbetsmarknaden men som har svagt söktryck och/eller låg genomströmning. 
 
Finansiering av grundutbildningen 
Det är i det 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. En viktig 
åtgärd för att bromsa urholkningen av utbildningsanslagen är att nya principer kopplade till den 
årliga pris- och löneuppräkningen börjar gälla för universitet och högskolor. Det s.k. 
produktivitetskravet, som innebär att alla lärosäten ska bli effektivare varje år genom en 
produktivitetsökning, är vare sig lämpligt eller möjligt 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.  
 
Finansiering av 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 
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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. Samhället riskerar därmed att förlora den långsiktiga 
nyfikenhetsdrivna grundforskningen och därmed den forskningsbredd som ofta står för oväntade 
och långsiktigt betydelsefulla resultat. Företagens kvartalsekonomi och ökade konkurrenssituation 
leder samtidigt till att lärosätenas långsiktiga forskningshorisont och grundforskning är viktigare 
än någonsin.  
 
Sverige tappar i konkurrenskraft i förhållande till flera andra länder inom forskningen, vilket bl.a. 
framgår av regeringens senaste budgetproposition. Regeringen bör därmed i det nya 
resurstilldelningssystemet påtagligt öka basfinansieringen till universiteten. Regeringen behöver 
även skapa bättre förutsättningar för långsiktighet i forskningen. Den ökade fragmentiseringen i 
forskningsfinansieringen och forskningsstyrningen behöver motverkas.  
 
Pliktexemplar  
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 i 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, vilket 
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 på bekostnad av övrig verksamhet. Universitetet återupprepar 
återigen att regeringen måste hantera denna fråga snarast!  
 
Högskoleförberedande studier 
Högskoleförberedande studier har bedrivits genom s.k. basår vid universitet och högskolor. Dessa 
utbildningar fyller inte minst en viktig samhällsfunktion för att stärka rekryteringsbasen till vissa 
utbildningar samt minska den sociala snedrekryteringen. Dessa högskoleförberedande studier 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. Dessa utbildningar är snarare en form 
av gymnasieutbildning och ligger därför utanför högskolans egentliga uppdrag. De lärosäten som 
bedriver dessa utbildningar har tagit ett samhällsansvar, ett ansvar som optimalt borde bedrivas av 
annan utbildningsanordnare.  
 
Det finns en betydande risk att dessa utbildningar får stryka på foten då utrymmet för att prioritera 
dem minskar, något som redan skett med det naturvetenskapliga basåret vid universitetet. 
Universitetet uppmanar därför regeringen att anslå särskilda medel såväl som skydda dessa 
utbildningar genom att finansiera dem 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. Affärsmässigheten definieras till stor del av avkastningskravet, och 



10 
 
Lunds universitet menar att avkastningskravet för Akademiska Hus är alldeles för högt och 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 få 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. Användandet av marken måste utgå från universitetets bästa och underlätta strävan 
efter ett sammanhållet campus och effektivt utnyttjade ytor 
 
Mot bakgrund av den långsiktiga verksamhet som lärosätena bedriver menar Lunds universitet 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.  
 
Statens servicecenter 
Lunds universitet kommer att köpa sin lönehantering från Statens servicecenter (SSC) from 1 april 
2018. Tanken med statens servicecenter är att effektivisera statens totala hantering. Som enskild 
myndighet ser Lunds universitet inte initialt att kostnaden för lönetjänsten minskar, tvärtom så sker 
en viss kostnadsökning. Universitetet menar därför att det är viktigt regeringen tillser att Statens 
servicecenters prisutveckling visar på kostnadseffektiviseringar både vad gäller lönetjänsten, 
förvaltning och utveckling av system. 
 

Ekonomisk utveckling m.m.  
Lunds universitet har haft en stark ekonomiskt tillväxt de senaste åren främst tack vare de 
forsknings- och innovationspropositioner som presenterades 2008 och 2012. Även 
forskningspropositionen 2016 innehöll förstärkningar till universitetet för 2018 och framåt. Inom 
utbildningen har tillväxten varit svagare och under senare år har universitetet strävat efter att 
minska den s.k. överproduktionen för att säkerställa en hög kvalitet i utbildningen och för att ha en 
utbildningsekonomi i balans. Universitetsstyrelsen har fastställt att ingen fakultet bör ha en högre 
”överproduktion” än fem procent vid utgången av 2019. 
 
Utfallet för 2017 visar endast en blygsam ökning av verksamhetsnivån jämfört med tidigare år, och 
sedan 2015 har antalet anställda minskat något. Även för åren 2018-2021 är ökningen av 
verksamhetsnivån av måttlig omfattning. För senare delen av perioden visar universitetet 
ekonomiska överskott som framöver kan användas för att möta risker kopplade till personal och 
lokaler. Framför allt sker detta hos de fakulteter som har en stor andel externfinansiering där 
forskare och forskargrupper möter osäkerheten i den framtida finansieringen genom att skapa 
myndighetskapital. Delar av myndighetskapitalet är också uppbundet i olika former av långsiktiga 
åtaganden till exempel i form av samfinansiering. De senaste årens förskjutning inom 
forskningsfinansieringen innebärande att de externa bidragen svarar för en allt större andel har 
medfört  att de ekonomiska förutsättningarna inte längre är lika stabila. Även osäkerheten kopplad 
till den långsiktiga finansieringen av MAX IV och annan nationell infrastruktur försvårar långsiktig 
strategisk planering och bidrar till att skapa myndighetskapital.  
 
Samtidigt som myndighetskapitalet är en tillgång som ger stabilitet och långsiktighet ska de årliga 
anslagen användas effektivt i verksamheten. Universitetet strävar efter en funktionell balans och 
en väl avvägd kapitaltillgång. Styrelsen har därför beslutat att vid utgången av 2018 ska respektive 
fakultets myndighetskapital högst uppgå till 15 procent av fakultetens kostnader. Av 
myndighetskapital som överstiger detta måltal kommer 10 procent att lyftas av till en 
universitetsgemensam fond där resurserna ska användas för gemensamma strategiska satsningar. 
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Rätt använt är universitetets myndighetskapital en tillgång som kan användas som ett verktyg för 
att skapa de förändringar, förbättringar och den förflyttning som lyfts fram i den strategiska planen. 
 
När den ekonomiska tillväxten har varit stark har också de oförbrukade bidragen ökat eftersom 
verksamhetsnivån inte kan öka i samma takt som inflödet av externa bidragsmedel, framför allt 
med hänsyn till de regler som finns om rekrytering och anställning. En tredjedel av universitetets 
oförbrukade bidrag redovisas av MAX IV som framöver räknar med att dessa ska minska 
eftersom alla nu pågående stora investeringsprojekt har nått full avskrivning. 
 
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.  
 
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 4. Den enskilt största 
förändringen av universitetets anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör.  
Låneram och räntor 
Lunds universitets förväntade behov av låneram redovisas i tabell 4.  
 
Universitetet kommer inte att ha behov av räntekontokredit under perioden. 
 
Låneramens utveckling för 2018-2021 bedöms vara: 
2018: 600 mnkr 
2019: 500 mnkr 
2020: 500 mnkr 
2021: 450 mnkr 
 
Lokalförsörjning 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 6 Lokalförsörjning. Tabellen innehåller 
beslutade förändringar under 2018-2021. 
 
Universitetet och Lunds kommun genomgår en stor fysisk expansion genom färdigställandet av 
forskningsanläggningen MAX IV och byggandet av forskningsanläggningen ESS. Universitetet 
planerar etableringar i närheten av forskningsanläggningarna och framtida expansion inom Science 
Village, beläget mellan MAX IV och ESS. Längst i planering har universitet kommit i planeringen 
av ett nytt Nanolab. Lokalbehovet omfattar kontor, forskningslokaler och renrum om totalt cirka  
4 000 kvm. Planerna omfattar även en möjlig samlokalisering med ProNano, en 
pilotproduktionsanläggning för nanoteknikprototyper som avser skapa förutsättningar för svensk 
industri baserad på avancerade nanomaterial. Universitet avser att söka ett tjugoårigt avtal för 
Nanolab. 
 
Utöver ansökan om Nanolab avser universitet att inkomma med ansökan om tjugoårigt avtal för 
två ytterligare projekt som är under projektering och planering:  
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1. CMU-anläggningen vid MAX IV. Medicinska fakulteten är i behov av ny anläggning 
bestående av flex- och produktionsenhet för försöksverksamhet. Enheterna skall 
möjliggöra och stödja medicinsk strålrörsforskning invid forskningsanläggningen MAX 
IV.  

 
2. Universitetsbiblioteket och Historiska museet har behov av nya arkiv och utökad kapacitet. 

Då det finns stora samordningsvinster planerar universitet att utöka de arkiven universitet 
idag har vid Arkivcentrum Syd. 

 
Övriga större lokalprojekt som pågår är ombyggnad av lokaler för Socialhögskolan och 
planeringen av nytt studiecentrum för den samhällsvetenskapliga fakulteten. Planering pågår även 
för att samlokalisera utbildningen för hälsovetenskaper med läkarutbildningen vid BMC samt en 
översyn av Ekonomicentrum för att bland annat skapa moderna studiemiljöer. I Malmö planeras 
en samlokalisering av den konstnärliga fakulteten. De tre skolorna är idag placerade på olika ställen 
i Malmö och syftet är att stärka fakulteten samt effektivisera både resurser och ytor genom en 
samlokalisering. På LTH planeras två större projekt: Maskinhuset som är i behov av renovering då 
delar är i originalskick från 1960-talet. Syftet är att effektivisera lokalerna och förbättra 
studiemiljön. För Kårhuset på LTH planeras en översyn då ytorna behöver effektiviseras. Den nya 
spårvägen genom Lunds campus göra att logistik och entréförhållanden behöver förändras. 
Planering och projektering pågår även för Kungshuset, universitetets äldsta hus. 
 
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 2017 2018 2019 2020 2021
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter
Anslag 4 505 391 4 746 587 4 788 510 4 828 645 4 828 645
Avgifter 718 897 661 000 662 500 681 500 681 500
Bidrag 3 004 850 3 037 000 3 104 500 3 168 000 3 168 000
Finansiella intäkter 17 594 5 000 9 700 17 600 17 600

Summa intäkter 8 246 732 8 449 587 8 565 210 8 695 745 8 695 745

Verksamhetens kostnader
Personal 5 023 307 5 164 000 5 246 000 5 270 300 5 281 300
Lokaler 998 047 1 022 000 1 030 000 1 070 000 1 085 000
Drift/Övrigt 1 533 891 1 838 331 1 757 280 1 747 586 1 744 586
Avskrivningar 470 729 512 000 549 000 561 000 561 000
Finansiella kostnader 20 067 12 000 13 700 5 700 5 700

Summa kostnader 8 046 040 8 548 331 8 595 980 8 654 586 8 677 586

Verksamhetsutfall 200 692 -98 744 -30 770 41 159 18 159
Transfereringar 287 437 211 191 245 200 256 200 269 200

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 200 692 -98 744 -30 770 41 159 18 159

Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring) 1 660 132 1 561 388 1 530 618 1 571 777 1 589 936
Utgående oförbrukade bidrag 3 838 712 3 688 081 3 556 729 3 388 414 3 388 414
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2017 2018 2019 2020 2021
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Takbelopp1 2 085 733 2 171 725 2 185 687 2 197 167 2 197 167
Beräknad avräkning (A)
Särskilda åtaganden (B) 8 312 8 465 8 465 8 465 8 465

Anslag (A+B) 2 094 045 2 180 190 2 194 152 2 205 632 2 205 632
Avgifter 376 842 363 000 315 000 315 000 315 000
Bidrag 57 791 65 000 45 500 39 000 39 000
Finansiella intäkter 1 945 1 000 2 200 5 100 5 100

Summa intäkter 2 530 623 2 609 190 2 556 852 2 564 732 2 564 732

Verksamhetens kostnader
Personal 1 592 205 1 605 000 1 620 500 1 619 300 1 619 300
Lokaler 412 264 429 000 420 000 427 000 433 000
Drift/Övrigt 453 619 552 029 482 168 473 447 467 447
Avskrivningar 47 590 50 000 50 000 50 000 50 000
Finansiella kostnader 6 418 4 000 4 200 1 700 1 700
Summa kostnader 2 512 096 2 640 029 2 576 868 2 571 447 2 571 447
Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 18 528 -30 839 -20 016 -6 715 -6 715

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

2017 2018 2019 2020 2021
110 782 111 850 111 850 111 850 111 850

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

2017 2018 2019 2020 2021
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1 2 2 411 346 2 566 397 2 594 358 2 623 013 2 623 013
Avgifter 342 055 298 000 347 500 366 500 366 500
Bidrag 2 947 059 2 972 000 3 059 000 3 129 000 3 129 000
Finansiella intäkter 15 649 4 000 7 500 12 500 12 500

Summa intäkter 5 716 109 5 840 397 6 008 358 6 131 013 6 131 013

Verksamhetens kostnader
Personal 3 431 102 3 559 000 3 625 500 3 651 000 3 662 000
Lokaler 585 783 593 000 610 000 643 000 652 000
Drift/Övrigt 1 080 272 1 286 302 1 275 112 1 274 139 1 277 139
Avskrivningar 423 139 462 000 499 000 511 000 511 000
Finansiella kostnader 13 649 8 000 9 500 4 000 4 000

Summa kostnader 5 533 945 5 908 302 6 019 112 6 083 139 6 106 139

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 182 164 -67 905 -10 754 47 874 24 874

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

2017 2018 2019 2020 2021
327 564 334 414 334 414 334 414 334 414

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

2017 2018 2019 2020 2021
4 710 4 785 4 785 4 785 4 785

Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.
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Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 554 755 499 399 478 699 442 799 432 999
Beräknad nyupplåning 113 476 129 300 84 100 90 200 69 000
varav investeringar i immateriella 
anläggnings-tillgångar

4 164 700 1 700 2 200 2 200
Beräknad amortering 168 832 150 000 120 000 100 000 90 000
UB lån i Riksgäldskontoret 499 399 478 699 442 799 432 999 411 999
Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 500 000 550 000 475 000 450 000 450 000

Föreslagen låneram 724 000 600 000 500 000 500 000 450 000

Beräknad ränteutgift 16 784 12 000 8 000 0 0
Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) -0,50% -0,50% -0,25% 0,00% 0,00%

Summa räntor och 
amorteringar 185 616 162 000 128 000 100 000 90 000

Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året

0 0 0 0 0
Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

Investeringar i 
anläggningstillgångar



Tabell 4.1 Verksamhetsinvesteringar
2017 2018 2019 2020 2021 2022

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 4 164 700 1 700 2 200 2200 12000
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 366 927 478 900 218 800 324 000 325300 222600
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 18 310 20 700 16 100 10 600 10600 10600
Summa verksamhetsinvesteringar 389 401 500300 236600 336800 338100 245200

Finansiering 
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 113 476 129 300 84 100 90 200 69000 44200
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 275 925 371 000 152 500 246 600 269100 201000
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 389 401 500300 236600 336800 338100 245200

När det gäller prognos 2018 beräknar MAX IV att investera i strålrör för 206 
miljoner kronor jämfört med utfallet 110 miljoner kronor 2017 och beräknat för 
2019 60 miljoner kronor. 
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Tabell 4.2 Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
Flexenheten utrustning 28000 28000
Om- och tillbyggnad Skissernas museum 42700 42700
Strålrör MAX IV 625100 110000 206100 60700 106100 92200 50000
MOVPE III-Vwith high T option 25000 25000
Nitride Epitaxy ,machine 25000 25000
NMR spektrometer 800 MHz 30000 30000
Summa utgifter för investeringar 775800 152700 206100 60700 134100 117200 105000

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 125700 42700 28000 55000
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 650100 110000 206100 60700 106100 117200 50000
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag 0
Summa finansiering 775800 152700 206100 60700 134100 117200 105000

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier 775800 152700 206100 60700 134100 117200 105000
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar 775800 152700 206100 60700 134100 117200 105000

Inredning och utrustning till Forum medicum budgeterad till 100 000 tkr för  år 2021 i föregående års budget har senarelagts och ingår inte i underlaget
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Tabell 4.3 Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
2017 2018 2019 2020 2021 2022

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 554755 499399 478699 442799 432999 411999
Nyupplåning (+) 113476 129300 84100 90200 69000 44200
Amorteringar (-) -168832 -150000 -120000 -100000 -90000 -50000
UB lån i Riksgäldskontoret 499399 478699 442799 432999 411999 406199

Beslutad/föreslagen låneram 724000 600000 500000 500000 450000 450000

Ränteutgifter 16784 12000 8000 0 0 0

Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde 16 anslag 2:5, 2:6 185616 162000 128000 100000 90000 50000
Övrig finansiering 

Inredning och utrustning till Forum medicum budgeterad till 100 000 tkr för  år 2021 i föregående års budget har senarelagts och ingår inte i underlaget
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Tabell 5 Lokalförsörjning

2017 2018 2019 2020 2021
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

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

-        föregående års utgång 534 272 535 538 534 095 534 695 539 695
-        ökning under året 7 642 5 009 1 300 5 000 3 000
-        minskning under året -6 376 -6 452 -700
       - vid årets utgång 535 538 534 095 534 695 539 695 542 695

Förbättringsutgift på annans fastighet 208 193 180 173 166
-        nyinvesteringar 10 20 25 30 30
-        avskrivningar 40 39 38 37 37

Lokalhyra (exkl. student- och 
gästforskarbostäder) 835 798 802 834 854

Genomsnittlig hyra                 (kr/kvm LOA)
1 559 1 494 1 500 1 545 1 574

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskarbostäder) 1 022 929 933 972 994

Genomsnittlig lokalkostnad   (kr/kvm LOA)
1 908 1 739 1 745 1 801 1 832

Lärosätets totala kostnader 
8 046 8 548 8 596 8 655 8 678

Totala externa hyresintäkter
93 80 85 85 85

Justerade totala kostnader 
7 953 8 468 8 511 8 570 8 593

Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader 12,7% 10,9% 10,9% 11,2% 11,5%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader 12,9% 11,0% 11,0% 11,3% 11,6%

Redovisning av lokaler (mnkr)
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Tabell 6 Avgifter
(tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
2017 361 536 369 171 -7 635
varav tjänsteexport 169 510 166 453 3 057
2018 370 000 375 000 -5 000
varav tjänsteexport 170 000 167 000 3 000
2019 380 000 385 000 -5 000
varav tjänsteexport 171 000 168 000 3 000

Offentligrättslig verksamhet
Intäkter till 

inkomsttitel1
Intäkter som 

får disponeras Kostnader Resultat
2017 4 010 4 846 -836
2018 4 400 5 000 -600
2019 4 400 5 100 -700

1 Intäkter som inte får dispoenras.

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