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Sammanfattning 
Lunds universitet har under ett flertal år haft en god ekonomisk tillväxt inom 
forskningen, medan den ekonomiska utvecklingen inom grundutbildningen varit 
betydligt blygsammare. Universitetet redovisar, för första gången på flera år, ett 
utfall av utbildningsuppdraget som är under takbeloppet. Antalet anställda har efter 
några års nedgång ökat. För åren 2019–2022 redovisas en i det närmaste oförändrad 
verksamhetsnivå, medan det även framöver skapas ett visst ekonomiskt överskott. 
Universitetet har sedan tidigare haft medlemskap i EIT Raw Materials, EIT Digital 
och Climate-KIC. Lunds universitet avser att framöver även gå med i EIT Food. 
 
Universitetet vill särskilt lyfta fram följande strategiska utmaningar: 

- Ett långsiktigt stöd till MAX IV och SVS 
- Psykisk ohälsa bland studenter 
- Rimliga ekonomiska förutsättningar för utbildning och forskning 

 
Lunds universitet har behov av en ökad låneram för att kunna finansiera de 
investeringar som renoveringar och nybyggnationer kräver. 
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Bakgrund och förutsättningar  
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde 
ska lämna budgetunderlag till regeringen enligt ett särskilt direktiv senast den 1 
mars. Budgetunderlaget ska innehålla verksamhetens intäkter och kostnader för de 
kommande tre åren. Alla större förändringar ska redovisas. Det ska även inkluderas 
en översikt över aktuella medlemskap i forskningssamarbeten som kräver särskilt 
bemyndigande från riksdagen. Budgetunderlaget ska också innehålla en bedömning 
av lärosätets ekonomiska utveckling och strategiska utmaningar.  
 
Lunds universitet lämnar i följande ett budgetunderlag för budgetåren 2020–2022. 
Budgetunderlaget bygger på universitetets ekonomiska utfall för 2018, 
universitetets totalbudget för 2019 och prognostiserad ekonomisk utveckling för 
åren 2020–2022.  Intäkter och kostnader för 2019 är beräknade i det årets prisnivå, 
och samma prisnivå är använd i de kommande årens beräkningar. Siffrorna bygger 
på planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2019 och efterföljande 
regleringsbrev. De speglar därför inte universitetets egen resursfördelning för 2019, 
och planeringsförutsättningar för följande år, som utgår från de aviserade höjningar 
som fanns i budgetpropositionen för 2018.  

Medlemskap i forskningsanläggningar 
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 bemyndigats 
med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för 
innovation och teknik att under 2017–2022 besluta om medlemsavgift på högst 250 
tkr per år. Universitetet önskar att dessa bemyndiganden kvarstår. Raw Materials 
förhandlar dock om att bli ”core partner” istället för ”associated partner”. Detta 
innebära att avgiften höjs till ca 1 mnkr per år.   
 
Lunds universitet är även med i Climate-KIC, som ligger under EIT. 
Medlemsavgiften är 125 tkr. Universitetet har inte fått någon indikation på att 
avgiften avses förändras de kommande åren. 
 
Lunds universitet har ansökt om medlemskap som ”core member” i EIT Food från 
och med 2019 och framåt. Medlemsavgiften är ca 1 mnkr (100 000 euro) per år och 
universitetet har inte fått några indikationer på att avgiften kommer att 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 riksdagen 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. 
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Ekonomisk utveckling 
Lunds universitet har haft en god ekonomiskt tillväxt de senaste åren främst tack 
vare de forsknings- och innovationspropositioner som presenterades 2008 och 2012. 
Även forskningspropositionen 2016 innehöll förstärkningar till universitetet. Inom 
utbildningen har tillväxten varit betydligt svagare. Under tidigare 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. För 2018 redovisas ett 
utfall av utbildningsuppdraget som är cirka 50 mnkr under takbeloppet och 
universitetets sparade prestationer uppgår därefter till 150 mnkr.   
 
Utfallet för 2018 visar en ökning av verksamhetsnivån jämfört med tidigare år, och 
antalet anställda har efter några års nedgång ökat under året. För åren 2019–2022 
redovisas en i det närmaste oförändrad verksamhetsnivå vilket till största delen 
förklaras av att budgetpropositionen för 2019 inte innehåller några anslagsökningar 
för kommande år. 
 
Universitet fortsätter att skapa ett visst ekonomiskt överskott. 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 uppbundet i olika former av 
långsiktiga åtaganden, till exempel i form av samfinansiering. De senaste årens 
förskjutning mot att en allt större andel av forskningsfinansieringen utgörs av externa 
bidrag har medfört att de ekonomiska förutsättningarna blivit allt mindre stabila.  
 
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 bland annat i form 
av en fakultetsövergripande forskarskola med fokus på samhällsutmaningar och 
Agenda 2030. 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 universitetets strategiska plan. 
 
När den ekonomiska tillväxten har varit stark har också de oförbrukade bidragen 
ökat eftersom verksamhetsnivån har haft svårt att öka i samma takt som inflödet av 
externa bidragsmedel. 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. 
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Strategiska utmaningar 

MAX IV, SVS och ESS 
MAX IV är Sveriges största satsning på forskningsinfrastruktur och ett flaggskepp 
inom svensk forskning. Sveriges forskningslandskap kommer att förändras som en 
följd av de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Mellan och omkring 
dessa två forskningsanläggningar byggs nu ett helt nytt område upp - Science Village 
Scandinavia. Dessa satsningar och anläggningar kommer att stärka Sveriges 
attraktionskraft och internationella profil väsentligt, men är samtidigt en enorm 
ekonomisk utmaning. 
 
Lunds universitet vill tydligt understryka behovet av långsiktiga och tillräckliga 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter för MAX IV. Långsiktig och hållbar 
finansiering av forskningsinfrastruktur är av stor vikt såväl för enskilda lärosäten 
som för Sverige som forskningsnation. 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. Regeringen har ett övergripande ansvar att se till att 
forskningsinfrastruktur av nationellt värde finansieras och utvecklas. Regeringen 
behöver i kommande forskningspolitiska proposition skapa ett system som ger MAX 
IV en långsiktigt hållbar finansieringsmodell och tillse att ersättningen för 
driftskostnaderna höjs så att de framöver ligger på en funktionell nivå.  
 
MAX IV-laboratoriet regleras av en förordning (1994:946). Vetenskapsrådets 
rapport Förstudie av organisationsform för MAX IV (VR 2018) lyfter fram att det 
behövs en förtydligad ansvarsuppdelning mellan Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet och att den aktuella förordningen därmed behöver förändras. Lunds 
universitet instämmer i detta. Inte minst ser universitetet det som problematiskt att 
det är Vetenskapsrådet som ska förhandla med regeringen om ekonomin för MAX 
IV samtidigt som det är Lunds universitet som ansvarar för anläggningen och tar den 
ekonomiska risken.  
 
Science Village Scandinavia (SVS) har en stor potential. Ingenstans i världen finns 
motsvarande satsning med två världsledande anläggningar, sida vid sida. Detta 
område ska bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft där universitet, 
företag, forskare och studenter kan mötas för att tillsammans formulera och lösa 
problem. En ny stadsdel byggs upp. Detta område kan ge regionen och nationen en 
mycket värdefull och unik mötesplats som kan stimulera forskning, innovation, 
utbildning såväl som företagandet. För att realisera SVS fulla potential anser Lunds 
universitet att regeringen tydligt behöver engagera sig i frågan och ekonomiskt 
stödja uppbyggandet av området. 

Psykisk ohälsa 
Unga mår idag allt sämre och den psykiska ohälsan har blivit allt mer ohållbar. 
Statistik visar att 190 000 unga vuxna och barn sökt vård på grund av psykisk ohälsa 
under 2016 och i åldersgruppen 16 till 24 har en ökning skett med 70 procent de 
senaste tio åren. Det bekräftar den bild universitetet ser i allt större omfattning för 
ett växande antal studenter. Allt fler studenter mår allt sämre. Studenter som mår 
dåligt har svårt att tillgodogöra sig och slutföra sin utbildning. Universitetets lärare 
och stödjande personal, inte minst inom studenthälsan, får lägga allt mer tid på att ta 
hand om och stödja dessa personer.  
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Lunds universitet är ett internationellt lärosäte och har flest avgiftsstudenter i landet. 
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. De internationella studenterna kräver samtidigt allt mer stöd av olika slag 
och är överrepresenterade bland de som söker hjälp. 
 
Problemet med ökad psykisk ohälsa är ett stort och komplext problem som berör 
många olika delar av vårt samhälle Det finns inga enkla och snabba lösningar. Lunds 
universitet efterlyser dock ett ökat fokus i frågan från regeringen och 
utbildningsdepartementet. Det behövs ett samlat grepp och en nationell 
handlingsplan som bland annat närmare definierar lärosätenas roll och ansvar. 
Landets lärosäten behöver samtidigt hjälp med att ekonomiskt kunna möta 
problemet. I dagens resurstilldelningssystem innebär ökade stödinsatser att mindre 
medel kan anslås till själva utbildningarna. Lunds universitet efterlyser därför ett 
särskilt ekonomiskt stöd för att ytterligare kunna utveckla och skapa både 
förebyggande och mer direkta insatser till denna grupp studenter.  

Bättre ekonomiska förutsättningar för utbildning och forskning 
Sverige är en kunskapsnation som ska konkurrera på den internationella arenan med 
hjälp av välutbildade medborgare och en högkvalitativ forskning. Vid Lunds 
universitet bedrivs högkvalitativ utbildning och världsledande forskning. 
Universitetets utbildning och forskning förändrar och förbättrar vårt samhälle och 
utgör en viktig ekonomisk motor för landet som helhet såväl som för regionen. Att 
landets lärosäten får goda ekonomiska förutsättningar för sin verksamhet är viktigt 
för landets ekonomiska utveckling och tillväxt. Oavsett vilket styr- och 
resurstilldelningssystem som finns för universitet och högskolor måste det finnas 
rimliga och funktionella ekonomiska förutsättningar. 
 
Den svenska grundutbildningen är underfinansierad. Det är i det långa loppet 
omöjligt att genom effektivitetsåtgärder klara av att hålla uppe en hög 
utbildningskvalitet, sköta fler uppdrag och samtidigt kunna hävda sig i en ökad 
konkurrens på en global marknad. UKÄ visar i sin rapport Lärarledd tid i den 
svenska högskolan (2018:15) att kontakttiden mellan student och lärare är låg i 
Sverige i en internationell jämförelse. Detta är mycket allvarligt för förmåga att 
bedriva högkvalitativ utbildning vid Lunds universitet, såväl som för övriga svenska 
lärosäten, och därmed kunna förse arbetsmarknaden med relevant kompetens som 
står sig väl i en internationell kontext. Lunds universitet vill med kraft understryka 
behovet av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av ersättningen till all 
högre utbildning. 
 
Under det senaste decenniet har balansen mellan de direkta statliga anslagen till 
forskning och de externa bidragen förskjutits. Svenska universitet är idag i en 
internationell jämförelse anmärkningsvärt beroende av externa bidrag för att kunna 
genomföra sin forskning. Vid Lunds universitet kommer 60 procent av 
forskningsintäkterna från externa finansiärer. Detta är ohållbart. 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 även att förlora den långsiktiga 
nyfikenhetsdrivna grundforskningen och därmed den forskningsbredd som ofta står 
för oväntade och långsiktigt betydelsefulla resultat. Lunds universitet menar att 
regeringen behöver öka den direkta basfinansieringen till universiteten. En sådan 
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ökning behöver framför allt gå till olika former av kraftsamling baserade på 
excellens så att landet kan bedriva internationellt konkurrenskraftig forskning såväl 
som möte våra stora samhällsutmaningar.  

Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit 
Lunds universitets fick inför 2019 sin låneram sänkt med drygt 100 mnkr. Det har 
visat sig vara en allt för kraftig sänkning. Den för 2019 beslutade låneramen om 488 
mnkr har därav överskridits. Lunds universitetet anhåller om en ökad ram till totalt 
545 mnkr. Universitetets förväntade behov av låneram redovisas i tabell 4. 
 
Lunds universitet står inför flera stora renoveringar och nybyggnationer. Det är svårt 
att bedöma när ökade kostnader och investeringar kommer att ske under perioden. 
Det är dock troligt att universitetet kan behöva ytterligare höjda låneramar under 
2020–2022. Det förväntade behovet av låneram bygger på bedömningar och 
underlag från fakulteterna.   
 
Universitet och högskolor medges undantag från 2 kap. 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering av 
anläggningstillgångar. Universitetets planerade verksamhetsinvesteringar redovisas 
enligt ESV:s föreskrifter. Den enskilt största förändringen av universitetets 
anläggningstillgångar sker inom MAX IV i form av strålrör. 
 
Lunds universitet gör bedömningen att det inte finns något behov av kreditutrymme 
på räntekontokrediten under den aktuella perioden. 

Lokalförsörjning 
Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 6 Lokalförsörjning. Tabellen 
innehåller beslutade förändringar under 2019–2022. 
  
Lunds 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 arbetet med 
ett nytt Nanolab. Lokalbehovet omfattar kontor, forskningslokaler och renrum om 
totalt cirka 6 000 kvm. Universitet avser att söka ett tjugoårigt avtal för Nanolab.  
 
Medicinska fakulteten är i behov av ny anläggning bestående av flex- och 
produktionsenhet för försöksverksamhet, en s.k. CMU-anläggning. Enheterna skall 
möjliggöra och stödja medicinsk strålrörsforskning invid forskningsanläggningen 
MAX IV. Universitet avser att inkomma med ansökan om tjugoårigt avtal för CMU-
anläggningen. 
 
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 
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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 Kårhusets entréförhållanden behöver förändras. Planering och 
projektering pågår även för Kungshuset, universitetets äldsta hus, och för 
Universitetshuset. 

Avgiftsbelagd verksamhet 
Redovisning av den avgiftsbelagda verksamheten görs i tabell 6. Omfattningen 
kommer att vara i stort sett oförändrad under perioden. 
 



Tabell 1  Total budget

Total budget 2018 2019 2020 2021 2022
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter
Anslag 4 663 758 4 782 980 4 782 980 4 782 988 4 782 988
Avgifter 744 024 735 000 720 000 730 000 730 000
Bidrag 3 094 685 3 146 000 3 147 000 3 199 000 3 189 000
Finansiella intäkter 33 977 5 000 10 000 17 900 17 900

Summa intäkter 8 536 444 8 668 980 8 659 980 8 729 888 8 719 888

Verksamhetens kostnader
Personal 5 236 348 5 330 000 5 400 000 5 385 000 5 385 000
Lokaler 1 041 824 1 032 000 1 060 000 1 095 000 1 095 000
Drift/Övrigt 1 646 311 1 700 000 1 640 000 1 638 000 1 638 000
Avskrivningar 505 159 515 000 519 000 525 000 525 000
Finansiella kostnader 34 434 10 000 9 000 8 000 8 000

Summa kostnader 8 464 076 8 587 000 8 628 000 8 651 000 8 651 000

Verksamhetsutfall 72 368 81 980 31 980 78 888 68 888
Transfereringar 333 685 165 196 237 000 246 000 246 000

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 72 368 81 980 31 980 78 888 68 888

Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring) 1 733 473 1 815 453 1 847 433 1 926 321 1 995 209
Utgående oförbrukade bidrag 3 925 462 3 757 106 3 705 922 3 715 394 3 715 394



Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2018 2019 2020 2021 2022
Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Takbelopp1 2 170 460 2 205 278 2 205 279 2 205 276 2 205 276
Beräknad avräkning (A)
Särskilda åtaganden (B) 8 465 8 568 8 568 8 568 8 568

Anslag (A+B) 2 178 925 2 213 846 2 213 847 2 213 844 2 213 844
Avgifter 380 121 370 000 360 000 360 000 360 000
Bidrag 74 834 60 000 50 000 50 000 40 000
Finansiella intäkter 6 011 1 000 2 000 5 900 5 900

Summa intäkter3 2 639 891 2 644 846 2 625 847 2 629 744 2 619 744

Verksamhetens kostnader
Personal 1 648 257 1 670 000 1 670 000 1 670 000 1 670 000
Lokaler 414 599 433 500 440 000 445 000 445 000
Drift/Övrigt 490 344 500 000 475 000 460 000 460 000
Avskrivningar 48 204 43 000 44 000 45 000 45 000
Finansiella kostnader 7 123 3 000 3 000 3 000 3 000

Summa kostnader 2 608 527 2 649 500 2 632 000 2 623 000 2 623 000
Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 31 364 -4 654 -6 153 6 744 -3 256

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

2018 2019 2020 2021 2022
111 850 112 374 112 374 112 374 112 374

Medel som transfereras ingår inte i ovanstående anslag.



Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

2018 2019 2020 2021 2022
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter
Anslag1, 2 2 484 833 2 569 134 2 569 133 2 569 144 2 569 144
Avgifter 363 903 365 000 360 000 370 000 370 000
Bidrag 3 019 851 3 086 000 3 097 000 3 149 000 3 149 000
Finansiella intäkter 27 966 4 000 8 000 12 000 12 000

Summa intäkter 5 896 553 6 024 134 6 034 133 6 100 144 6 100 144

Verksamhetens kostnader
Personal 3 588 091 3 660 000 3 730 000 3 715 000 3 715 000
Lokaler 627 225 598 500 620 000 650 000 650 000
Drift/Övrigt 1 155 967 1 200 000 1 165 000 1 178 000 1 178 000
Avskrivningar 456 955 472 000 475 000 480 000 480 000
Finansiella kostnader 27 311 7 000 6 000 5 000 5 000

Summa kostnader 5 855 549 5 937 500 5 996 000 6 028 000 6 028 000

Årets kapitalförändring/ Årets 
resultat 41 004 86 634 38 133 72 144 72 144

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

2018 2019 2020 2021 2022
334 414 343 484 343 484 343 484 343 484

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

2018 2019 2020 2021 2022
4 785 4 830 4 830 4 830 4 830



Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

2018 2019 2020 2021 2022
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 499 399 501 722 517 665 513 513 497 168
Beräknad nyupplåning 170 639 165 943 145 848 123 655 139 686
varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 2 191 1 750 1 200 720 11 120
Beräknad amortering 168 316 150 000 150 000 140 000 140 000
UB lån i Riksgäldskontoret 501 722 517 665 513 513 497 168 496 854
Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året 550 000 545 000 575 000 575 000 575 000

Föreslagen låneram 600 000 488 000 575 000 575 000 575 000

Beräknad ränteutgift -2 527 -1 250 2 500 5 000 5 000
Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) -0,50% -0,25% 0,50% 1,00% 1,00%

Summa räntor och 
amorteringar 165 789 148 750 152 500 145 000 145 000

Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0
Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

Investeringar i 
anläggningstillgångar



Verksamhetsinvesteringar
2018 2019 2020 2021 2022

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Immateriella investeringar
Datasystem, rättigheter m.m. 2 191 1 750 1 200 720 11 120
Materiella investeringar
Maskiner, inventarier och installationer m.m. 381 417 507 252 408 534 327 771 324 545
Byggnader, mark och annan fast egendom
Övriga verksamhetsinvesteringar 21 753 5 804 2 577 1 872 865
Summa verksamhetsinvesteringar 405 361 514 806 412 311 330 363 336 530

Finansiering 
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 170 639 165 943 145 848 123 655 139 686
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 234 722 348 863 266 463 206 708 196 844
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 405 361 514 806 412 311 330 363 336 530



Särskild information om verksamhetsinvesteringar
Totalt 2018 2019 2020 2021 2022

(tkr) utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
Verksamhetsinvesteringar per objekt 
Flexenheten utrustning 28 000 28 000
Inredning och utrustning Forum Medicum 35 000 5 000 5 000 20 000 5 000
Strålrör MAX IV 527 646 77 518 182 285 138 236 85 643 43 964
MOVPE III-Vwith high T option 25 000 25 000
Nitride Epitaxy ,machine 0
CBE epitaxial system 0
Renovering av M-huset 32 200 32 200
Summa utgifter för investeringar 647846 77518 187285 171236 105643 106164

Finansiering
Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen) 95 200 5 000 33 000 20 000 37 200
Bidrag (2 kap. 3 § kapitalförsörjningsförordningen) 552 646 77 518 182 285 138 236 85 643 68 964
Finansiell leasing (2 kap. 5 § kapitalförsörjningsförordningen)
Anslag (efter medgivande av regeringen)
Summa finansiering 647 846 77 518 187 285 171 236 105 643 106 164

Varav investeringar i anläggningstillgångar
Datasystem, rättigheter m.m.
Maskiner och inventarier 647 846 77 518 187 285 171 236 105 643 106 164
Fastigheter och mark
Övriga verksamhetsinvesteringar
Summa investeringar i anläggningstillgångar 647 846 77 518 187 285 171 236 105 643 106 164



Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar
2018 2019 2020 2021 2022

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn.
IB lån i Riksgäldskontoret 499 399 501 722 517 665 513 513 497 168
Nyupplåning (+) 170 639 165 943 145 848 123 655 139 686
Amorteringar (-) -168 316 -150 000 -150 000 -140 000 -140 000
UB lån i Riksgäldskontoret 501 722 517 665 513 513 497 168 496 854

Beslutad/föreslagen låneram 600 000 488 000 575 000 575 000 575 000

Ränteutgifter -2 527 -1 250 2 500 5 000 5 000

Finansiering av räntor och avskrivningar
Utgiftsområde xx anslag xx 165 789 148 750 152 500 145 000 145 000
Övrig finansiering 



Tabell 5 Lokalförsörjning

2018 2019 2020 2021 2022
Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

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

-        föregående års utgång 538 368 537 897 538 776 538 776 541 526
-        ökning under året 6 701 3 731 0 5 000 400
-        minskning under året -7 172 -2 852 0 -2 250 -1 700
-        vid årets utgång (A) 537 897 538 776 538 776 541 526 540 226

Förbättringsutgift på annans fastighet 197 183 175 170 169
-        nyinvesteringar 20 25 30 30 35
-        avskrivningar 39 39 38 35 36

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

857 863 879 898 928

Genomsnittlig hyra                 (kr/kvm LOA) 1 593 1 602 1 631 1 658 1 718

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. 
student- och gästforskarbostäder)  (C )

1 059 1 030 1 026 1 045 1 079

Genomsnittlig lokalkostnad   (kr/kvm LOA) 1 969 1 912 1 904 1 930 1 997

Lärosätets totala kostnader (D) 8 464 8 587 8 628 8 651 8 651
Totala externa hyresintäkter 93 95 95 95 95
Justerade totala kostnader (D2) 8 371 8 492 8 533 8 556 8 556

Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader 12,5% 12,0% 11,9% 12,1% 12,5%
Lokalkostnadens andel av verksamhetens 
totala kostnader7 12,7% 12,1% 12,0% 12,2% 12,6%

Redovisning av lokaler (mnkr)



Tabell 6 Avgifter
(tkr)

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat
2018 384 168 388 276 -4 108
varav tjänsteexport 193 977 185 827 8 150
2019 400 000 405 000 -5 000
varav tjänsteexport 200 000 195 000 5 000
2020 410 000 415 000 -5 000
varav tjänsteexport 210 000 205 000 5 000

Offentligrättslig verksamhet
Intäkter till 

inkomsttitel
Intäkter som 

får disponeras Kostnader Resultat
2018 4 155 4 683 -528
2019 4 300 4 800 -500
2020 4 500 5 000 -500

-
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