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Beslut 
Verksamhetsplanen ska under de kommande åren i ökad utsträckning utgå från universitetets strategiska 
plan, den årliga riskanalysen, omvärldsanalysen och andra centrala styrdokument. Verksamhetsplanen 
beskriver universitetets målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. I resursfördelningen 
anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten 
det kommande året kommer att se ut. Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande 
två åren.  

Verksamhetsplanen, resursfördelningen och planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma 
beslutsdokument. Dokumentet har varit föremål för MBL-förhandling enlig särskild ordning. 
 

Styrelsen beslutar: 
- Att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2018 samt planeringsförutsättningar för 

2019 – 2020. 
- Att ge rektor rätt att göra smärre justeringar och rättningar som beror på uppenbara felräkningar 

eller felfördelningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förekommande förkortningar 
EHL – Ekonomihögskolan, HT – Humanistiska och Teologiska fakulteterna, J – Juridiska fakulteten, 
 K – Konstnärliga fakulteten, LTH – Lunds tekniska högskola, M – Medicinska fakulteten,  
N – Naturvetenskapliga fakulteten, S – Samhällsvetenskapliga fakulteten, USV – Universitetets 
särskilda verksamheter, LUKOM – Universitetets kultur- och museiverksamheter, UB – 
Universitetsbiblioteket, UN – utbildningsnämnden, FN – forskningsnämnden. 
 
Med begreppet ”fakulteter” avses även USV, MAX IV-laboratoriet, LUKOM och 
Universitetsbiblioteket. 
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SAMMANFATTNING 
Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig och drivande 
kraft för att förändra och förbättra vår gemensamma framtid. Universitetet har som övergripande mål 
att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.  

Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda 
utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen, 
omvärldsanalysen och andra universitetsgemensamma styrdokument. Verksamhetsplanens 
övergripande mål är att stärka kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan samt öka 
sammanhållningen och samarbetet inom universitetets olika verksamheter. I verksamhetsplanen anges 
vilka mål i den strategiska planen som ska prioriteras och särskilt uppmärksammas. Lärosätets 
myndighetskapital behandlas särskilt i verksamhetsplanen. I resursfördelningen anges de övergripande 
ekonomiska ramarna för verksamheten och hur de statliga resurserna fördelas. Därutöver anges även 
planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och särskilda satsningar för de kommande två 
åren. Verksamhetsplanen och resursfördelningen med planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och 
samma dokument.  

Den tidigare starka ekonomiska utvecklingen, inom framför allt forskningen, fortsätter att plana ut 
något.  Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt högt, även om en mindre nedgång skett. 
Universitetet har antagit fler studenter än som kan ersättas genom utbildningsanslaget.  

Utifrån förslaget i regeringens budgetproposition för 2018 tilldelas universitetet ett utbildningsanslag på 
2 067 mnkr. Från respektive fakultets utbildningsanslag dras 3,5 procent för finansiering av 
gemensamma åtaganden. Anslaget till forskning och forskarutbildning är 2 193 mnkr för 2018. I 
regeringens budgetproposition framgår att universitetet får nya platser motsvarande drygt 26 mnkr. Av 
dessa medel består huvuddelen av platser som lärosätet själv kan fördela. Därutöver görs särskilda 
satsningar på ingenjörsutbildningar, sommarkurser, läkarutbildningen och 
samhällsbyggnadsutbildningar. Tidigare utbildningssatsningar från regeringen fortsätter att löpa på som 
planerat. Kvalitetssatsningen på utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap (HSTJ-
prislapparna) fortsätter fram till och med 2020. Anslaget till forskning höjs med 34 mnkr. 

Nya eller förändrade satsningar i resursfördelningen för 2018 är: 
- Universitetet avsätter 7 mnkr till utbildningsnämnden, 
- universitetets anslag till LTH ökar med motsvarande 15 platser till TFHS, 
- universitetets anslag till Naturvetenskapliga fakulteten ökar med medel motsvarande 25 

platser till biomedicinsk utbildning, 
- universitetet avsätter 1 mnkr till en utbildning i entreprenörskap 
- universitetet ger en ökning av utbildningsanslaget till fakulteterna med sammanlagt 16 010 

tkr,  
- universitetets anslag till LTH ökar med 4,5 mnkr utifrån regeringens särskilda satsning på 

ingenjörs- och samhällsbyggnadsutbildningar, 
- universitetets anslag till medicinska fakulteten ökar med 1,3 mnkr utifrån regeringens 

särskilda satsning på läkarutbildningen, 
- rektor får i uppdrag att fördela 3,5 mnkr till sommarkurser, 
- universitetet avsätter 5 mnkr till finansiering av nationell infrastruktur, 
- universitetet avsätter ytterligare 2 mnkr till gemensamma samverkansmedel, 
- universitetet avsätter 4 mnkr till Historiska museet för omhändertagande av arkeologiska fynd, 
- universitetet avsätter 3 mnkr till LU Futura inom Pufendorfinstitutet, 
- universitetet avsätter 1 mnkr till LTH för forskning vid TFHS, 
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- universitetet avsätter 1000 tkr till UB för ökade lokalkostnader, 
- universitetet omfördelar medel och avsätter 1,2 mnkr i permanent förstärkning för flytt av 

Centrum för Mellanösternstudier från USV till S, detta omfattar även medel till SASNET 1,8 
mnkr som permanentas och medel till strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner, 

- universitetet omfördelar medel och avsätter 1 mnkr i permanent förstärkning för flytt av 
CIRCLE från USV till LTH där verksamheten sker i samarbete med EHL och S, 

- universitetet omfördelar medel och avsätter 1 mnkr i permanenta medel samt 1 mnkr årligen i 
tre år för flytt av Centrum för preventiv livsmedelsforskning från USV till LTH, 

- universitetet avsätter 5 mnkr för kostnader för repatriering, 
- universitetet avsätter ytterligare 1 mnkr till forskarskola i ämnesdidaktik  
- universitetet avsätter 1 mnkr till EHL för forskningsnätverket LUNBISS, 
- universitetet avsätter 10 mnkr till en generell förstärkning av forskningsanslaget till 

fakulteterna  
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1. Verksamhetsplan 2018  
Verksamhetsplanen för Lunds universitet utgår i huvudsak från regeringens uppdrag, den strategiska 
planens mål, de riskanalyser som görs av verksamheten samt en sammanhållen omvärldsbevakning. I 
föreliggande verksamhetsplan lyfts ett par olika områden och mål särskilt fram. Dessa tar sin 
utgångspunkt i den strategiska planen. För att de ska kunna förverkligas behöver alla fakulteter och 
stödverksamheten arbeta tillsammans.  

Universitetet är en statlig myndighet och styrs genom såväl lagar och förordningar som genom 
ekonomisk tilldelning och särskilda uppdrag. Regeringen tilldelar årligen, genom särskilda 
regleringsbrev, resurser utifrån förslag i budgetpropositionen. Utöver årliga medel till utbildning och 
forskning erhåller forskare och forskargrupper betydande forskningsfinansiering från olika externa 
finansiärer. Lärosätet får även pengar genom olika former av avgifter, uppdragsutbildning och 
uppdragsforskning.  

Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I resursfördelningen fördelas 
det årliga statliga anslaget och kostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen. Medel 
fördelas till fakulteterna, universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) samt till vissa 
riktade ändamål och storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna fastställs.  

1.1 Regeringens styrning 
Riksdag och regering har det övergripande ansvaret för högre utbildning och forskning. Grundläggande 
bestämmelser för verksamheten vid statliga universitet och högskolor finns i högskolelagen 
(1992:1434). Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns det ett antal särskilda författningar 
som reglerar vissa områden eller vissa frågor. Därutöver ska universitet och högskolor även tillämpa ett 
omfattande allmänt regelverk för statliga myndigheter. 

Regeringen lämnar årligen en budgetproposition till riksdagen. När riksdagen beslutat om propositionen 
fastställer regeringen ett särskilt regleringsbrev för varje enskilt lärosäte. Därutöver finns fler 
regleringsbrev som påverkar och styr universitetets verksamhet. Universitetet får i sitt regleringsbrev 
två anslag, ett till utbildning och ett till forskning. Dessa medel får inte sammanblandas. Förutom vissa 
särskilda uppdrag har lärosätet rätt att disponera dessa anslag relativt fritt. För utbildningen finns dock 
regler för hur avräkning, d.v.s. hur lärosätet ska uppvisa att medlen använts till utbildning, ska gå till. 
Detta system innefattar s.k. helårsprestationer och helårsstudenter samt särskilt angivna prislappar för 
olika ämnesområden.  

1.2 Resursfördelning och styrning vid universitetet 
Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem. De statliga medlen som fördelas 
genom den årliga budgetpropositionen och åtföljande regleringsbrev fördelas vidare till de olika 
fakulteterna, samt till USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB. I resursfördelningsbeslutet 
fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. 
Därutöver anges även planeringsförutsättningarna för de kommande två åren. Det årliga statliga anslaget 
avser till knappt hälften utbildning och till drygt hälften forskning.  
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Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, som statsanslag, externa 
bidrag och avgiftsintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska alla kostnader 
föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter, utbildning och forskning, bedrivs. Universitetet 
införde 2010 en modell för fördelning av resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå som i 
grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. 

För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns 
på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av kostnaderna 
avser personal, lokaler och datorsystem. Universitet och högskolor i Sverige har kommit överens om att 
redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Stödverksamhetens kostnader 
på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.  

I normalfall beslutar styrelsen om verksamhetsplanen och resursfördelningen vid sammanträdet i 
oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner ska 
sedan bygga sina respektive budgetar på de beslut och förutsättningar som anges i verksamhetsplanen 
och resursfördelningen och ta fram underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. 
Totalbudgeten fastställs i normalfallet av styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget 
till regeringen, som bygger på universitetets flerårsprognoser.  

Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en 
långsiktig planering av verksamheten och för att uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger goda 
förutsättningar för institutioner, för fakulteter, för universitetsledningen samt för universitetsstyrelsen 
att planlägga och följa verksamheten. Regeringen lämnar numera endast planeringsförutsättningar för 
de två år som följer efter budgetåret mot tidigare tre. På motsvarande vis lämnas här endast 
planeringsförutsättningar för åren 2019 och 2020. 

Universitetets fakulteter samt universitetets särskilda verksamheter (USV), universitetets kultur- och 
museiverksamheter (LUKOM), MAX IV-laboratoriet, universitetsbiblioteket (UB) och gemensam 
förvaltning ska: 

- i respektive totalbudget för 2017 inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de 
krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och 
kompetensutvecklingsplaner,  

- fatta beslut om egen totalbudget, 
- i totalbudgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive 

verksamhets riskanalys, 
- förse institutionerna eller motsvarande med underlag till respektive institutions eller 

motsvarandes budgetarbete. 

1.3 Den strategiska planen 
Lunds universitet är ett universitet som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
Den strategiska planens utgångspunkt är att en tydlig strategisk förflyttning krävs för att Lunds 
universitet ska fortsätta 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. 

I den strategiska planen för 2017-2026 lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram, de presenteras i det 
följande som fetmarkerade underrubriker. Inom ramen för dessa områden finns 27 särskilt definierade 
delmål. Allt kan inte göras samtidigt, prioriteringar behöver göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. 
I det följande lyfts ett antal delmål fram. Kopplat till vissa av dessa mål tilldelas medel i 
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resursfördelningen. Nya satsningar finansieras i huvudsak genom de nya medel som universitetet 
erhåller från staten i kommande budgetpropositioner. Varje fakultet såväl som den gemensamma 
förvaltningen behöver också aktivt förhålla sig till den strategiska planen och inkorporera dess olika mål 
i sin verksamhetsplanering och resurssättning.  

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade 

• Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet. 

Målet om hög kvalitet i all utbildning och forskning är centralt och självklart. Det är överordnat alla 
andra mål för verksamheten. Alla fakulteter och alla verksamheter har ett ansvar för att tillse att hög 
kvalitet uppnås. Universitetets utbildningar ska vara forskningsanknutna och förbereda studenterna för 
en föränderlig framtid. Utbildningens kvalitet har tidigare granskats av Universitetskanslersämbetet, 
men kvalitetssäkringsarbetet är nu ett ansvar för universitetet självt. Universitetet ska vidareutveckla sitt 
interna kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. För bland 
annat detta får utbildningsnämnden (UN) resurser genom särskilda medel för utvecklingsprojekt och 
kvalitetssäkring. 

Universitetet har fler studenter än vad som kan ersättas genom det årliga statliga anslaget. Denna s.k. 
överproduktion leder till påfrestningar både för personalen och på ekonomin och kan skada kvaliteten 
inom utbildningen. Vid utgången av 2019 bör ingen fakultet ha en högre ”överproduktion” än 5 procent.  

• Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och forskas 
och där meritering inom utbildning och forskning likställs. 

En grundläggande strategi för att uppnå högsta möjliga kvalitet är att sammanfläta utbildning och 
forskning i lärandemiljöer. Arbetet med att i ökad utsträckning sammanfläta utbildning och forskning 
är prioriterat under de kommande åren. Utbildningsnämnden ska utveckla och stimulera 
sammanflätningen i lärandemiljöer. Kostnaderna för detta finansieras genom de särskilda medel som 
UN erhåller. En ny lärarenkät ska genomföras som bland annat ska belysa lärandemiljöerna.  

Samtliga fakulteter ska tillse att pedagogiska meriter i ökad utsträckning likställs med forskningsmeriter 
vid anställningar och befordringar som professor. I detta arbete har lärarförslagsnämnderna en viktig 
uppgift att fylla.  

Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna 

• Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med andra 
lärosäten ska stimuleras och nya samarbeten utvecklas. Hinder för samarbeten ska identifieras 
och undanröjas. 

Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger goda möjligheter till 
ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. Samtliga 
fakulteter och gemensamma förvaltningen ska aktivt underlätta för samarbeten över gränserna, vilket 
bland annat innebär att administrativa system och processer ska utformas och anpassas så att de 
stimulerar och förenklar samarbeten.  

Samarbetet mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare 
kunna öka, inte minst för att genom nya konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga 
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utmaningarna. En universitetsgemensam resurs skapades för detta ändamål 2017. Denna resurs får 
ökade medel 2018. 

För forskningsinfrastruktur finns en gemensam avsättning. En ny post skapas som ska gå till nationella 
forskningsinfrastruktursamarbeten. Forskningsnämnden rådger rektor i fråga om hur dessa medel ska 
fördelas.  

• Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, näringslivet och alumner 
ska vidareutvecklas och underlättas. 

För Lunds universitet har olika former av samverkan med externa parter och organisationer alltid varit 
en självklar och 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. Varje fakultet har ansvar för att vidareutveckla och underlätta samverkan. 
Samverkan ska fortsätta ha en framskjuten position och vara ett prioriterat område. Universitetets 
kulturråd, samverkansråd och näringslivsforum ska fortsätta stimulera och utveckla olika former av 
samverkan. 

• Lunds universitet ska ta ett stort samhällsansvar och möta de globala utmaningarna, exempelvis 
i arbetet för hållbar utveckling. 

Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Vi lever i en turbulent värld där länder är allt 
mer ömsesidigt beroende av varandra, där hastigheten i olika förändringar är snabbare än kanske 
någonsin förr, där den snabbt växande mängden information gör det allt svårare att överblicka, sortera 
och göra riktiga prioriteringar. Utmaningarna handlar om vår miljö, om globaliseringen, om demokrati, 
om hållbar utveckling och om vår hälsa. Det handlar om att belysa och förebygga ökade spänningar och 
fördjupade klyftor mellan länder och grupper av människor.  

I förhållande till dessa stora utmaningar har universitetet en viktig och central roll i att överblicka, ställa 
de rätta frågorna och söka svaren. Detta ställer inte minst krav på ny, forskningsbaserad kunskap inriktad 
på hållbara lösningar. Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och disciplinövergripande möten. 
Samtliga fakulteter har ett stort ansvar att tillse att dessa stora frågor och samhällsutmaningar också på 
ett rimligt sätt blir en integrerad del av forskningen och undervisningen. Lunds universitet har ett ansvar 
att tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare till del. 
Universitetets gemensamma finansiering av Hållbarhetsforum är ett exempel på detta. Denna 
finansiering fortsätter genom ett särskilt uppdrag. 

En ny fakultetsövergripande satsning, för att möta de framtida utmaningarna, blir inrättandet av LU 
Futura. LU Futura ska bli en sammanhållande plattform för framtidsfrågor där universitetets bredd inom 
utbildning och forskning används. LU Futura ska samla, syntetisera och integrera den kunskap som 
genereras vid Lunds universitet.  Målet med LU Futura är att Lunds universitet ska identifieras som en 
motor för formuleringen av samhällsrelevanta frågeställningar samt bidra med relevanta beslutsunderlag 
och sammanställningar i aktuella samtidsfrågor och därmed bidra till samhällsutvecklingen. Projektet 
ska involvera samtliga fakulteter och inkludera forskning såväl som utbildning. Detta projekt placeras 
vid Pufendorinstitutet och erhåller 3 mnkr per år under tre år som grundfinansiering. Projektet ska 
avslutas med en större internationell konferens och därefter utvärderas.  

• Universitetet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, samhällsdebatten och 
kulturlivet. I detta ingår att synliggöra verksamheten. 
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Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta etablerade sanningar och aktivt 
delta i samhällsdebatten. Universitetet har bland annat en mycket viktig roll i att möta den tilltagande 
kunskapsresistensen och spridningen av falska och bristfälligt underbyggda nyheter. Lunds universitet 
är, som första universitet utanför Storbritannien, med i den engelskspråkiga versionen av The 
Conversation. The Conversation är en internationell nyhetsplattform där forskningsbaserade nyheter 
publiceras som är fria att använda för alla journalister och intresserad allmänhet. Samtliga fakulteter ska 
stimulera sina lärare och forskare att delta i samhällsdebatten och publicera sig, exempelvis genom The 
Conversation. 

Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter 

• Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i 
tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21. 

Lunds universitet ska vara ett internationellt lärosäte. Universitetet ska bidra till att människor oavsett 
bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans för att ta sig an de globala utmaningarna vår värld står 
inför. Internationellt samarbete inom all forskning ska vara en utgångspunkt. Universitetet ska fortsätta 
att söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten med andra universitet runt om i världen.  

En Afrikastrategi har tagits fram och beslutats. Utgångspunkten är att universitetet ska stärka sina 
samarbeten med afrikanska universitet. Strategin pekar ut vissa lärosäten och hur definierade 
samarbetsprojekt kan utvecklas. En liknande strategi för Asien har tagits fram. Internationella rådet 
ansvarar för att detta arbete fortskrider och utvecklas.  

Horizon 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största 
satsning på forskning och innovation och har en total budget på runt 80 miljarder euro. Inom ramen för 
detta program byggs olika former av samarbeten och partnerskap upp. Att söka pengar i detta 
ramprogram är mer komplicerat än tidigare, inte minst på grund av att många olika parter är involverade 
i samma projekt. För att underlätta för universitetets forskare att framgångsrikt kunna söka och hantera 
medel inom ramprogrammet, såväl som från amerikanska finansiärer får sektionen Forskning, 
samverkan och innovation ett ökat anslag.  

Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer 

• Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas för att stärka det kritiska samtalet och nå målen.  
• Ledare och chefer på alla nivåer ska ha rätt kompetens och förmåga att prioritera, leda och 

genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och dess kvalitet samt ha tillgång till ett 
ändamålsenligt administrativt stöd. 

Vid universitetet tillämpas olika principer för styrning samtidigt – den kollegiala processen av 
kunskapsdriven utveckling, den regelbaserade styrningen som följer av myndighetsansvaret samt den 
managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och uppföljning. Både enskilda ledare och 
ledamöter i beslutande organ verkar inom och genom dessa styrformer. För att utveckla det kollegiala 
ledarskapet krävs ökad förståelse för det sammanhang som nutidens ledarskap inom akademin verkar i. 
Initiativkraften hos den akademiska professionen ska uppmuntras, samtidigt som universitetet på ett 
fullgott sätt ska uppfylla de krav som ställs på myndigheter under regeringen. Ledarskapsutbildning vid 
Lunds universitet ska på ett tydligt sätt belysa de akademiska värdena och det kollegiala ledarskapets 
förutsättningar. 



 

 

 9 

Samtliga fakulteter har ett ansvar att stärka och utveckla ledarskapet. Ledarskapsutbildningar och 
ledningsgruppsutveckling på fakultets- och institutionsnivå kommer att vara en fortsatt prioriterad fråga 
och även 2018 bli föremål för särskild finansiering genom de strategiska forskningsmedlen som finns 
för riktade ändamål.  

Under 2017 har en intervjustudie genomförts riktad till prefekter vid fakulteterna. I fokus för studien 
stod hur prefekterna upplever de administrativa uppgifterna och det administrativa stödet. Det framgår 
av studien att många prefekter saknar önskat stöd inte minst inom HR-området, vilket inkluderar allt 
från anställningar och arbetsmiljöfrågor till rehabilitering och uppsägningar. Som ett led i att stärka den 
gemensamma förvaltningens möjlighet att ge efterfrågad service till fakulteterna ska sektionen Personal 
utöka sin arbetsrättsliga kompetens. Samtliga fakulteter har ett ansvar för att tillse att alla prefekter får 
den utbildning och det stöd de behöver även i närmiljön. 

Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer 

• Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd. 

Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare. Inte minst 
gäller det digitala lärandet, som rymmer stora pedagogiska möjligheter. Inom universitetet finns 
fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjligheter att komma alla studenter 
och lärare tillgodo. Att ytterligare utveckla det digitala lärandet är prioriterat. Samtliga fakulteter har ett 
ansvar för att fortsätta utveckla digitalt lärande. Samtidigt behöver detta arbete även hållas ihop centralt 
så att inte olika system och allt för många olika lösningar växer fram.  

Utbildningsnämnden får medel och ansvar för det sammanhållande arbetet med pedagogisk utveckling 
och digitalt lärande. I detta arbete ska de medel användas som tilldelas utbildningsnämnden under 2018. 
Därutöver kan nya satsningar göras för att tillse att universitetets lärare får den pedagogiska kompetens 
som digitalt lärande förutsätter. Särskilda satsningar på gemensamma dataprogram, digitala plattformar, 
inspelningsfaciliteter såväl som expertstöd och systemstöd ska utvecklas och erhålla medel under de 
kommande åren. 

En god studiemiljö innebär att studenterna kan få det stöd och den hjälp de behöver för att kunna fullfölja 
sina studier. Behovet av stöd har ökat påtagligt de senaste åren. Fler studenter med svenska som 
andraspråk och fler internationella studenter kräver nya och utökade stödinsatser. Stöd till studenter med 
olika typer av särskilda behov har ökat och studenternas psykiska ohälsa har ökat. Sammantaget innebär 
detta att det centrala studiestödet vid sektionen Student och utbildning får utökade resurser. 

• Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekryteringar. 

Karriärvägarna vid universitetet ska bli mer sammanhållna. Det ska i ökad utsträckning finnas en 
tydlighet och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i karriärplaneringen. Fakulteterna har det 
huvudsakliga ansvaret för att definiera och bygga upp tydliggjorda karriärvägar.  

En utredning och översyn kommer att göras för att undersöka och främja möjligheterna till tydliga 
anställnings- och karriärvägar vid universitetet.   

• Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra 
likabehandling för både studenter och medarbetare. 
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Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är viktiga 
förutsättningar för en god arbetsmiljö. De kan inte tas för givna utan måste vara föremål för kontinuerlig 
uppmärksamhet och kontinuerligt utvecklingsarbete. Trygghet och tillit på jobbet är grundläggande. Att 
öka jämställdheten och förbättra likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och 
bibehålla en hög kvalitet i verksamheten. 

Universitetet har beslutat om en plan för jämställdhetsintegrering som beskriver hur jämställdhet ska 
integreras och bli en del av lärosätets verksamhet. Universitetet avser fortsätta arbeta med att öka 
andelen anställda av underrepresenterat kön i alla anställningskategorier, med ett fortsatt fokus på 
gruppen professorer, samt med att rekryteringen av studenter och studenters deltagande i verksamheten 
ska vara jämställd och fri från diskriminering. Samtliga fakulteter ska aktivt och målmedvetet stimulera 
denna utveckling och lärarförslagsnämndernas arbete ska särskilt uppmärksammas.  

Universitetet ska fortsätta arbetet med implementeringen av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete för 
både studenter och anställda, för att på ett heltäckande sätt säkerställa god arbetsmiljö vid Lunds 
universitet. I detta ingår ett utökat stöd till hanteringen av studenternas arbetsmiljöarbete för att kunna 
möta de behov som studenterna och fakulteterna har. 

Ett välutvecklat studentinflytande ska utmärka besluts- och beredningsprocesser vid Lunds universitet. 
Fakulteterna har ett ansvar att säkerställa detta på fakultets- och institutionsnivån. 

• Kulturverksamheten ska lyftas fram som en del av universitetets attraktivitet. Detta gäller både 
de publika samlingarna, studentdriven kultur samt konstnärlig och kulturinriktad forskning och 
utbildning. 

Ett rådgivande kulturråd är inrättat för att stimulera och stärka kulturlivet samt konstnärliga och 
kulturella verksamheter inom universitetet. Det interna nätverket Kulturforum-LU har samtidigt bildats 
för att stärka samarbetet mellan framför allt LUKOM, K och HT. En strategi för kultursamverkan arbetas 
fram.  

Universitetet har sedan lång tid tillbaka ansvar för museer och olika former av publik kulturell 
verksamhet. Inom ramen för detta har universitetet, genom Historiska museet, ansvar för arkeologiska 
fynd i södra Sverige. Uppdraget är sedan tidigare underfinansierat, men ska enligt regeringen kunna 
finansieras genom de nya forskningsresurser som kommer universitetet till del de kommande åren. 
Historiska museet får därmed ökade resurser från 2018 för arbetet med omhändertagande av 
arkeologiska fynd.  

Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt 

• Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i utvecklingen 
av ESS. Universitetet ska också utveckla sin utbildning och forskning genom anläggningarna. 

För att bedriva ledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska 
forskningsanläggningar. Det nationella MAX IV-laboratoriet är en kraftfull synkrotronljuskälla och 
Sveriges största forskningsanläggning, European Spallation Source (ESS), blir en spallationskälla för 
neutronstrålning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett 
världsledande centrum inom flera forskningsfält. MAX IV är en prioriterad satsning för universitetet 
som också inkluderar utbildningen genom målet att två procent av stråltiden vid anläggningen ska 
avsättas till utbildningsanvändare. En strategi för Lunds universitets nyttiggörande av MAX IV och ESS 
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är framtagen. Varje fakultet ges i uppdrag att presentera hur utbildning och forskning skulle kunna 
vidareutvecklas för att utnyttja möjligheterna med MAX IV och ESS.  

LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är en universitetsövergripande 
plattform som har inrättats för att stärka neutron- och röntgenbaserad forskning. LINXS ska fungera 
som en katalysator för gränsöverskridande forskningssamarbeten, såväl inom universitetet som med 
andra forskningsintensiva lärosäten och institut. Naturvetenskapliga fakulteten ska säkerställa att 
LINXS arbete ges organisatoriska förutsättningar till god utveckling. 

LUNBISS (Lund University Network for Big Science and Society) ska bli ett fakultetsövergripande 
nätverk, med EHL som central nod. Ambitionen med detta nätverk är att utvecklas till en globalt ledande 
aktör inom det multidisciplinära samhällsvetenskapliga studiet av stora forskningsanläggningar och 
omgivande samhälle. Nätverket erhåller medel för 2018 och framöver. 

• Universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten och samverkan med 
offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS samt vara en drivande kraft i 
utvecklingen av Science Village Scandinavia. 

Mellan och omkring de två forskningsanläggningarna byggs nu ett helt nytt område upp – Science 
Village Scandinavia (SVS). Detta område ska bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft där 
universitet, forskare och företag kan mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. En särskild 
arbetsgrupp har tillsatts med uppdrag att ta fram en handlingsplan för universitetets etablering av 
verksamhet vid SVS. Handlingsplanen ska inkludera en vision för Lunds universitets samlade etablering 
vid SVS och ska belysa utvecklingspotentialen inom både forskning, utbildning och samverkan med 
näringslivet. Arbetet med att utveckla SVS är ett prioriterat område och berörda fakulteter ska aktivt 
förhålla sig till frågan och uppbyggandet av området. 

1.4 Risker och omvärldsanalys 
Universitetets riskvärdering baseras på värderingar som genomförts av fakulteterna, USV, LUKOM, 
UB, MAX IV samt av den gemensamma förvaltningen. Universitetsstyrelsen fastställde riskvärderingen 
för 2016 på sitt decembermöte. Det fanns 23 olika allmänna risker kopplade till fakulteterna, varav en 
var så kallad rödmarkerad risk. Det senare innebär att risken ses som både sannolik och allvarlig. 
Därutöver fanns även fyra prioriterade risker kopplade till förvaltningen.  

Universitetsstyrelsen har inrättat ett riskutskott. Detta utskott ska delta i beredningen av 
universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens 
beslut om bedömning av den interna styrningen och kontrollen vid universitetet samt öka förståelsen 
och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för 
eller förväntas exponeras för. Riskutskottet håller även samman arbetet med en årlig omvärldsanalys. 
Förutom universitetsstyrelsens ordförande, tillika riskutskottets ordförande, ingår fyra ledamöter från 
universitetsstyrelsen samt rektor och planeringschef i riskutskottet.  

Riskutskottet har särskilt lyft fram en risk som identifierats av fakulteterna - Risk för minskad kvalitet, 
färre ämnen, ökad likriktning och ökad stress på grund av urgröpning av utbildningsanslaget. Denna 
risk utgör den så kallade röda risken och bedöms av samtliga fakulteter som allvarlig till mycket 
allvarlig.  
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Urgröpningen av anslaget orsakas av att den årliga pris- och löneuppräkningen inte motsvarar de 
faktiska kostnadsökningarna bland annat för att uppräkningen innehåller ett effektiviseringsavdrag. 
Kraven från statsmakten såväl som från det omgivande samhället har ökat och blivit allt fler och allt 
mer komplexa. 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 har under lång tid och med kraft understrukit behovet 
av att regeringen genomför en påtaglig upprustning av per capitaersättningen till all högre utbildning.  

Denna risk är en realitet, snarare än något som riskerar att inträffa. Riskbedömningen handlar därmed 
framför allt om hur verksamheten kan bemöta och förhålla sig till rådande förutsättningar. En viktig 
åtgärd i att möta denna risk långsiktigt är att satsa på och bygga ut det digitala lärandet, vilket 
presenterats tidigare i verksamhetsplanen. Initialt är en sådan insats kostnadsdrivande, men den ska ses 
som en nödvändig investering för att kunna upprätthålla en god och konkurrenskraftig kvalitet i 
utbildningarna. En central insats är att följa och påverka den utredning som regeringen har initierat och 
som bland annat har i uppdrag att föreslå ett nytt resurstilldelningssystem.   

En omvärldsanalys presenterades och diskuterades på universitetsstyrelsens decembermöte 2016. I 
omvärldsanalysen lyftes fem särskilda utmaningar fram:  

- Universitetens roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare samt den tilltagande 
faktaresistensen.  

- Universitetets anseende och förtroende har en central roll i förhållande till förmågan att 
attrahera studenter och lärare såväl som övriga samhällets syn på lärosätet.   

- En snabbt digitaliserad värld kräver att universitetet kan dra nytta av alla de möjligheter som 
den teknologiska utvecklingen erbjuder.  

- Universitetet står inför nya utmaningar i att kunna ta emot och integrera alla dem som kommer 
till Sverige. 

- Universitetet behöver ständigt förändras och utvecklas för att kunna möta arbetsmarknadens 
behov och den växande matchningsproblematiken. 

Dessa särskilda utmaningar är till många delar välbekanta i universitetets olika verksamheter. 
Riskutskottet vill särskilt lyfta fram universitetets viktiga roll som kunskapsförmedlare och motkraft när 
”alternativa fakta” och faktaresistens blir allt mer utbrett i samhället och bland politiska ledare. Flera av 
de valda delmålen i den strategiska planen berör och bemöter denna utmaning. 

Riskutskottet lyfter även fram vikten av regelefterlevnad och risken att lagar, förordningar och interna 
regelverk inte följs. Detta blir, tillsammans med 17 andra definierade risker, en allmän risk som samtliga 
fakulteter ska förhålla sig till och bedöma. Universitetets internrevision har lyft fram att universitetet 
inte systematiskt arbetar med att förebygga risk för oegentligheter.  Risken för och arbetet med 
oegentligheter ska särskilt lyftas fram inom ramen för risken om regelefterlevnad.  

Riskutskottet lyfter avslutningsvis fram det växande myndighetskapitalet som en betydande risk som 
universitetet i ökad utsträckning måste förhålla sig till och arbeta med. Riksrevisionen har beslutat att 
genomföra en granskning av sektorns myndighetskapital under 2017. Universitetet måste kunna visa att 
tilldelade statliga medlen används på bästa tänkbara sätt.  
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1.5 Myndighetskapitalet 
Myndighetskapitalets storlek har diskuterats till och från under de senaste decennierna, både nationellt 
och vid Lunds universitet. Statsanslagen har ökat påtagligt då de senaste forskningspolitiska 
propositionerna (2004, 2008 och 2012) varit ekonomiskt gynnsamma för universiteten. Vid ingången 
till 2017 finns ett samlat myndighetskapital om drygt 12 miljarder kronor för hela universitets- och 
högskolesektorn. Vid Lunds universitet fanns vid utgången av 2016 knappt 1,5 miljarder kronor i 
myndighetskapital. 

Utgångspunkten för den statliga finansieringen är att myndigheterna får ett årligt anslag som ska täcka 
kostnaderna för myndighetens verksamhet. De statliga medlen ska användas effektivt och till de 
ändamål som är utpekade för myndigheten. Anslaget ska användas under verksamhetsåret och i 
normalfallet ska det varken bli överskott eller underskott. Att skapa myndighetskapital är dock tillåtet 
och det finns inte några universitets- och högskolegemensamma regler som anger tillåtna eller lämpliga 
nivåer. 

Ett myndighetskapital är såväl en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger 
stabilitet och långsiktighet. Ett kapital kan användas till strategiska satsningar kopplade till infrastruktur 
och lokaler. Ett myndighetskapital ger en viss trygghet för forskare och forskargrupper då beroendet av 
externa medel blivit allt större. Samtidigt finns en risk att universitetet får svårare att kunna utverka nya 
medel från staten, men även från externa bidragsgivare, med hänvisning till att lärosätet självt kan 
finansiera sina planerade projekt genom sitt kapital. Universitetet strävar efter en funktionell balans och 
en väl avvägd kapitaltillgång. 

Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 beslutade universitetsstyrelsen att det samlade måltalet för 
myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet ska gälla för universitetet 
sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Måltalen för fakulteterna ska definieras av 
rektor efter samråd med fakulteterna. Dock äger alla fakulteter rätt, om de så önskar, att uppnå det måltal 
som är beslutat för universitetet som helhet. Måltalet beräknas genom att myndighetskapitalet sätts i 
relation till verksamhetens kostnader. Utfallet av måltalet för 2016 var 18 procent. 

Rektor har beslutat att samma måltal på 15 procent ska gälla för samtliga fakulteter. Om en fakultet 
ligger över måltalet vid utgången av 2018 kommer en del av myndighetskapitalet att lyftas av till en 
universitetsgemensam fond där resurserna ska användas för gemensamma strategiska satsningar. Den 
del som lyfts av motsvarar 10 procent av det belopp som överstiger måltalet. Denna avlyftning kommer 
att genomföras under 2019. 

Vilket eventuellt måltal som ska gälla 2019 och därefter är inte definierat. Den övergripande 
utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de direkta statsanslagen såväl som de 
externa bidragen, ska användas effektivt. Ett visst mått av kapital behövs, inte minst då finansieringen 
till forskningen blivit allt mer beroende av externa bidrag som fluktuerar och är svåra att planera och 
prognostisera. Ett nytt måltal för 2019 och de efterföljande åren kommer att presenteras senast i 
verksamhetsplanen för 2019. Fakulteterna ska förbereda sig på ett måltal som understiger 15 procent. 
En möjlig modell är att måltalet sänks med en procentenhet per år tills ett nytt och mer långsiktigt måltal 
uppnåtts.  

Vid universitetet ligger huvuddelen av myndighetskapitalet på institutionsnivå och hos enskilda forskare 
eller forskargrupper. Det är prefekterna som ansvarar för detta kapital. Det finns kapital på sammanlagt 
cirka 17 000 olika aktiviteter. En aktivitet är den lägsta redovisningsenheten som finns vid lärosätet och 
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kan användas relativt fritt. Cirka en tredjedel av dessa aktiviteter hade vid utgången av 2016 ett 
myndighetskapital i intervallet - 10 till + 10 tkr. Under 2016 bokfördes inga transaktioner på cirka 5 000 
av aktiviteterna. Den utgående balansen på dessa orörda aktiviteter var drygt 1 miljard kronor*. Det går 
därmed att konkludera att en betydande del av de aktiviteter som bär kapital innehåller relativt små 
belopp samt att åtskilliga av aktiviteterna, flera med betydande belopp, inte har rörts på minst ett år.  

Under 2017 har rektor beslutat att inleda en genomlysning och ”uppstädning” bland alla de aktiviteter 
som bär myndighetskapital. De aktiviteter som haft kapital som inte rörts under 2015 och 2016 ska 
identifieras och aktiviteter som inte är kopplade till en pågående och definierad verksamhet ska i 
möjligaste mån regleras och samlas ihop i en större aktivitet. Berörd prefekt ska aktivt förhålla sig till 
och besluta om myndighetskapitalet ska ligga kvar som tidigare eller flyttas till annan aktivitet.  

Den enskilt största kostnaden vid universitetet är personalkostnader. Av universitetets kostnader utgör 
över 60 procent personalkostnader. Den näst största kostnaden är för lokaler och utgjorde drygt 12 
procent 2016.  Av tidigare utredningar och erhållen information framgår att myndighetskapitalet framför 
allt skapas för att möta risker kopplade till personal samt för framtida lokalinvesteringar. Universitetet 
kommer därför under 2017 att genomföra två utredningar som på olika sätt är relaterade till dessa två 
områden. 

En utredning kommer att granska rådande personal- och rekryteringsstruktur och kan föreslå åtgärder 
för att skapa funktionella och transparanta karriärvägar. I detta ingår att belysa hur ökad trygghet och 
förutsägbarhet kan uppnås i ett system som allt mer blir beroende av externa medel. En annan utredning 
kommer att granska hur universitetets lokalplanering, lokalbeslut och finansiering ser ut samt föreslå 
hur detta kan förändras och utvecklas framöver. Målsättningen är att skapa en mer sammanhållen 
struktur för omhändertagandet och utvecklandet av universitetets lokaler.  

Universitetet ska, utöver beskrivna insatser och utredningar ovan, fortsätta granska och följa 
utvecklingen av myndighetskapitalet. Det kan innebära fler utredningar såväl som fler insatser för att på 
olika sätt få kapitalet omsatt i verksamhet i ökad utsträckning. Riksrevisionens rapport om sektorns 
myndighetskapital såväl som regeringens eventuella signaler och beslut ska noggrant följas. Samtidigt 
kan myndighetskapitalet möjliggöra investeringar som på olika sätt höjer kvaliteten i verksamheten. 
Rätt använt är därmed kapitalet en tillgång som kan användas som ett verktyg för att skapa de 
förändringar, förbättringar och den förflyttning som lyfts fram i den strategiska planen.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

* Uppgifterna är hämtade från en rapport om myndighetskapitalet som genomförts av f.d. ekonomidirektör Lise 
Bröndum under vintern/våren 2017. 
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2. Resursfördelning för 2018  
I resursfördelningen fördelas det årliga statliga anslaget. Universitetet erhåller för 2018 2 067 mnkr i 
anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 193 mnkr i anslag till forskning och 
utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning inkluderar medel till de strategiska 
forskningsområdena (SFO) varav en del förs vidare till andra lärosäten. Därutöver erhåller universitetet 
ALF-medel för kostnader kopplade till samarbeten med regionen samt särskilda medel för specificerade 
ändamål. Universitetet får också medel enligt ett särskilt anslag för att bedriva kompletterande 
utbildningar och till Innovationskontor Syd. 

Resurser för utbildning fördelas enligt en modell som infördes 2010 och som i grunden bygger på den 
statliga prislappsmodellen. Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig numera på vad varje 
fakultet fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande studenter. Justering görs årligen av 
fakulteternas uppdrag och tilldelning baserat på regleringsbrev och universitetsgemensamma 
prioriteringar. Resurser för forskning fördelas till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning med 
justering för årets särskilda prioriteringar och uppdrag. 

Enligt resursfördelning för 2018 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna för 
utbildning och 43 procent fördelas direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 11 procent går till 
USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till strategiska forskningsområden för vidarefördelning och 
till avsättningar för riktade ändamål. 

De anslagsmedel som går direkt till fakulteterna fördelas enligt figur 1. 

Figur 1 Anslagsmedel till fakulteterna enligt resursfördelning 2018 

 
 

Allmänna förutsättningar 
Varje år räknas de statliga anslagen från regeringen upp med den statliga pris- och löneomräkning (plo) 
som fastställs av Ekonomistyrningsverket. Omräkningen följer en särskild formel som bygger på 
utvecklingen i den privata sektorn och som också innehåller ett produktivitetsavdrag. Det betyder att 
alla lärosäten förväntas bli effektivare varje år genom en produktivitetsökning men innebär i realiteten 
en urholkning av anslagen. Pris- och löneomräkningen för 2018 är 1,84 procent. 

Lönekostnadspåslaget vid universitetet 2018 är 50,04 procent. Om väsentliga ändringar av de ingående 
avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.  
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Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma och finansieras 
genom ett procentuellt avdrag från fakulteternas tilldelning. Exempel på sådana åtaganden är 
finansieringen av LUKOM, studentbostäder till internationella studenter och avsättning till den 
gemensamma lokalfonden. För 2018 sker en reducering av fakulteternas tilldelning med 3,5 procent.   

Universitetet är skyldigt att placera överskottslikviditet på räntekonto hos Riksgälden, och positiva 
räntenetton har tidigare disponerats i resursfördelningen. Sedan februari 2015 har reporäntan, som styr 
Riksgäldens räntesats, varit negativ och universitetet har belastats med räntekostnader för 
överlikviditeten. I resursfördelningen för 2018 beräknas disponibelt räntenetto vara negativt med drygt 
10 mnkr. Detta underskott kvarstår till 2019. 

Universitetet tillämpar den så kallade SUHF-modellen vid redovisning av indirekta kostnader, se vidare 
under avsnitt 2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet.  

2.1 Medel och prioriteringar för ändamål som är gemensamma för utbildning 
och forskning  
I detta avsnitt redogörs för de medel och prioriteringar som omfattar gemensamma ändamål för 
utbildnings- och forskningsverksamhet. Ändamålen är både av universitetsgemensam karaktär och 
riktade till viss fakultet. 
 
Lokaler 

Enligt Lokalplanen för 2014-2016 genomgår universitetet en fysisk expansion med många genomförda 
och planerade byggnationer. Flera fakulteter står inför betydande byggnationer. Huvudprincipen för 
finansiering av lokaler vid universitetet är att samtliga lokalkostnader för nya projekt faller på respektive 
brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel hos respektive fakultet. 

En universitetsgemensam lokalfond med årliga avsättningar beslutades i resursfördelningen för 2014, 
och för år 2018 och framåt avsätts årligen totalt 25 mnkr varav 8,5 mnkr från utbildningsmedel och 16,5 
mnkr från forskningsmedel. Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade 
hyreskostnaderna för särskilda projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och 
projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet. Universitetsstyrelsen har tidigare 
beslutat att lokalfonden ska användas i samband med byggprojekt för Samhällsvetenskapliga fakulteten 
(projekt Paradis), Konstnärliga fakulteten (ny musikhögskola) och Ekonomihögskolan (EC 4).  

Kungshuset ska renoveras och inredas med bland annat besökscentrum, presentation av universitetets 
forskning, studieplatser och undervisnings- och konferenslokaler. Renoveringen beräknas vara färdig i 
mitten av 2019 och då kommer Kungshuset att generera en högre hyra. I resursfördelningen för 2018 
finns avsatt 1 mnkr för uppstart av verksamhet kopplad till huset, finansierad av 300 tkr från 
utbildningsanslaget och 700 tkr från forskningsanslaget. I planeringsförutsättningarna för 2019 ökar 
avsättningen till 3 mnkr (varav 1 mnkr från utbildningsanslaget och 2 mnkr från forskningsanslaget) och 
för 2020 och framåt till 4 mnkr (varav 1,3 mnkr från utbildningsanslaget och 2,7 mnkr från 
forskningsanslaget) för att finansiera ökade hyreskostnader.  

Studentinflytande och studentliv  

I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 utarbetade och beslutade universitetet om den 
nuvarande modellen för stöd till studentinflytande och studiesociala verksamheter. Ett utvecklat och väl 
fungerande studentinflytande är en betydelsefull del av kvalitetsarbetet vid universitetet. Regeringen 
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avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till studentinflytande. Universitetet avsätter 
därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom ramen för anslaget. Totalt avsätts 11 262 tkr 
som stöd till studentinflytande 2018, varav 8 012 tkr är stöd från universitet och 3 250 tkr är statsbidrag. 
Av universitetets avsättning finansieras 6 947 tkr av utbildningsmedel och 1 065 tkr av forskningsmedel. 
Se även figur 2. 

Avsatta medel för studentinflytande och studiesocial verksamhet föregås av dialog med Lunds 
universitets studentkårer. Nuvarande överenskommelse gäller under perioden 2016-07-01 till och med 
2019-06-30. Studenterna vid Lunds universitet är organiserade i nio godkända studentkårer. Lunds 
universitets studentkårer (LUS) utgör en gemensam plattform för godkända studentkårer vid 
universitetet. Kårstödet fördelas årligen till studentkårer med godkänd kårstatus under perioden. Det 
generella stödet till samtliga nationer avser icke alkoholrelaterade studiesociala verksamheter. 
Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter och helårsdoktorander.  

Hur det ekonomiska stödet till studentinflytande och studiesocial verksamhet för studentombud, 
doktorandombud, studentkårer samt nationer har använts, ska årligen återrapporteras till universitetet.  

Figur 2 Stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet  

 

 

 

Generella stöd (tkr) utbildning forskning
Till kårer Corpus Medicum 622

Humanistiska och teologiska studentkåren 887
Juridiska föreningen 401
Lundaekonomernas studentkår 812
Lunds doktorandkår 251
Lunds naturvetarkår 395
Samhällsvetarkåren 1 323
Studentkåren konstnärliga fakulteten 138
Teknologkåren vid LTH 1 443 114

Till nationer Kuratorskollegiet 670
Summa generella stöd 6 691 365

Riktade stöd (tkr) utbildning forskning
Till LUS BoPoolen 250

studentombud 700
tidningen Lundagård 1 200
alkoholutbildningar för studentaktiva 241
profilkläder SFS fullmäktige 15

Till Doktorandkåren doktorandombud 700
Till Lunds kommun studentsamordnare 400
Till Akademiska föreningen studentlund 200

studentpaket 40
studieplatser AF borgen 250
studentinfo 180
projektfond 30

Summa riktade stöd 3 506 700

Totalt stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 10 197 1 065
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Pliktexemplar 

Lunds universitet har tillsammans med Kungliga biblioteket ett bevarandeuppdrag gällande tryckt 
material som ges ut för spridning i Sverige enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392). 
Utöver bevarandeuppdraget ska universitetet också svara för fjärrlånehantering till låntagare i Sverige 
och utomlands och för lokal utlåning. Uppdraget utförs av Universitetsbiblioteket som för 2018 tilldelas 
6 605 tkr av utbildningsmedel och 20 926 tkr av forskningsmedel för ändamålet.  
 
Medel till fakultetsövergripande nämnder 

Vid universitetet finns fakultetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, forskarutbildnings-
nämnden och forskningsnämnden. Dessa får vardera 100 tkr för att finansiera omkostnader som resor, 
boende, föreläsare, köp av tjänster och dylikt. Utbildningsnämnden tilldelas medel från utbildningen 
och de två andra nämnderna får medel via forskningen. Därutöver tilldelas nämnden för oredlighet 100 
tkr via forskningen. 

ALF-medel  

Lunds universitet och Region Skåne har ett regionalt avtal, i enlighet med det avtal som tecknats mellan 
staten och vissa landsting, kring samarbete om klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 
samt om grundutbildning av läkare, sjukhusfysiker, logopeder och fysioterapeuter. Lunds universitet 
erhåller ALF-medel som universitetet betalar ut månatligen till Region Skåne. ALF-medlen utgör 
ersättning för de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler, 
personal, infrastruktur, plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets 
utbildning och forskning. Förbrukningen och användningen av ALF-medlen återrapporteras årligen av 
Region Skåne till universitetet. 

För år 2018 erhåller Lunds universitet 446 mnkr i ALF-medel som tilldelas direkt till Medicinska 
fakulteten och redovisas alltså inte i bilaga 1 och 2. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom 
läkarutbildningen för högst 1 271 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten 
förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. ALF-medel 
till forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med Region Skåne. 

Ändrad organisationstillhörighet för verksamheter inom USV 

Centrum för Mellanösternstudiers (CMÖ) organisatoriska placering ändras från 2018-01-01 från USV 
till Samhällsvetenskapliga fakulteten som erhåller en permanent förstärkning på 1 200 tkr av 
forskningsanslaget riktat till CMÖ. De temporära forskningsmedel på 1 800 tkr som tilldelats USV, 
riktat till SASNET, sedan 2013 tilldelas från 2018 permanent till S för fortsatt verksamhet vid SASNET. 
Ytterligare forskningsmedel som överförs från USV till S är 915 tkr som tilldelats SASNET och 4 750 
tkr som tilldelats CMÖ. Medel som avser det strategiska forskningsområdet Politiskt viktiga regioner 
tilldelas från 2018 till S. Inom utbildningen överförs 2 480 tkr varav 42 tkr utgörs av den tillfälliga 
kvalitetsförstärkning som regeringen utlovat till och med 2020 samt 64 tkr i internationaliseringsmedel. 

Centrum för preventiv livsmedelsforskning inom USV upphör 2017-12-31 i enlighet med 
inrättandebeslutet, och överflyttning görs av verksamheten till institution inom LTH. 340 tkr av USV:s 
medel till forskning överförs därför till LTH. Därutöver erhåller LTH en permanent förstärkning av 
forskningsanslaget med 1 mnkr samt en tillfällig förstärkning inom forskningen för utveckling av 
livsmedelsområdet med 1 mnkr årligen 2018-2020. 
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Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE) byter från 2018-
01-01 organisatorisk placering från USV till LTH. Verksamheten kommer fortsättningsvis bedrivas i 
samarbete med personal vid EHL och Samhällsvetenskapliga fakulteten. Från USVs medel till forskning 
överförs 1 mnkr till LTH att disponera av CIRCLEs styrelse tillsammans med 1 mnkr i permanent 
förstärkning. Ytterligare 3 360 tkr av USVs medel till forskning omfördelas till LTH med 1,66 mnkr, 
till EHL med 1,0 mnkr och till S med 0,7 mnkr.  

Trafikflyghögskolan (TFHS) organisatoriska hemvist flyttades 2009 från USV till LTH medan 
bokföring och ekonomiskt resultatansvar överflyttades först 2017. Beslutet innehöll också en 
förstärkning från och med 2018 till LTH riktat till TFHS om 15 helårsstudenter motsvarande 1 503 tkr 
(naturvetenskaplig/teknisk prislapp) och om 1 mnkr i permanent forskningsanslag. 1 060 tkr av USVs 
utbildningsanslag (varav 11 tkr utgörs av den tillfälliga kvalitetsförstärkning som regeringen utlovat till 
och med 2020) överförs till LTH. 

Arbetsmiljöhögskolan fick 2017 en ny organisatorisk placering inom LTH utan att medel flyttades från 
USV. 2018 överförs därför de medel till forskning på 530 tkr som tidigare tilldelades 
Arbetsmiljöhögskolan från USV till LTH. 

Övrigt 

Styrelserna för Kultur- och museiverksamheterna (LUKOM) och för universitetets särskilda 
verksamheter (USV) får sedan 2013 medel för att bland annat stimulera samverkan och attrahera extern 
finansiering. LUKOM-styrelsen får 0,5 mnkr från utbildningsanslaget och 0,5 mnkr från 
forskningsanslaget plus uppräkning för plo. USV-styrelsen får 1 mnkr från utbildningsanslaget och 1 
mnkr från forskningsanslaget plus uppräkning för plo. Fördelningen av dessa medel till USV-styrelsen 
upphör från och med 2019 eftersom flertalet centrumbildningar då har fått ny organisatorisk placering. 

Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr plus uppräkning för plo 
varav 1,2 mnkr finansieras av utbildningsanslaget och resterande 600 tkr finansieras från 
forskningsanslaget. 
 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i 
Bokmässan i Göteborg och tilldelas totalt 200 tkr med lika fördelning från utbildning respektive 
forskning.  

För medlemsavgifter som universitetet erlägger avsätts 1 mnkr vardera från anslaget till utbildning och 
anslaget till forskning. 

Den tidigare avdelningen CED (Center for Educational Development) flyttade 2016 från sektionen 
Personal till HT. Namnat ändrades till AHU (Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling) och 
verksamheten tilldelades 9,8 mnkr varav 7,8 mnkr till utbildning och 2,0 mnkr till forskning.  

2.2 Utbildning 
I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även ett antal 
specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2018. Uppdragen kan vara av universitetsgemensam 
karaktär, men kan också vara riktade till en viss fakultet. 
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Utbildningsuppdrag per fakultet 

Under 2018 kommer universitetet att fortsätta utbilda fler studenter än som kan ersättas av takbeloppet, 
så kallad överproduktion. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och 
kan därför inte ekonomiskt tillgodoräkna sig värdet av de senaste årens överproduktion. I figur 3 
redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av uppdraget för 2016. 

Figur 3 Fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet 2016    

 

Respektive fakultet har i uppdrag att under 2018 generera intäkter inom utbildning enligt figur 4, se 
även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag för år 2018 är 1 991 mnkr. 

Figur 4 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2018 (mnkr) 

 

Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt detta uppdrag. De regler som gäller 
för ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion redovisas i figur 5. 

Figur 5 Regler för ersättning och återbetalning vid avvikelse från utbildningsuppdraget. 
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Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om utbildningen ges vid Campus 
Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet. 

Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas mot de 
konstnärliga prislapparna. Det överskjutande antalet får istället avräknas mot andra prislappar, framför 
allt prislappen för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym än som 
kan ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett 
omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att 
möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet fick fakulteten stöd i form av sänkt 

EHL HT J K LTH M N S USV
187 171 82 140 559 366 127 347 12
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utbildningsuppdrag med 2 mnkr och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet enligt tabellen 
ovan under åren 2015-2017. Stödet förlängs att omfatta perioden 2018-2020 och innebär en sänkning 
av Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag med 2 mnkr medan tilldelningen av resurser ligger kvar 
oförändrad. 

Basår är en ettårig utbildning på gymnasienivå som får bedrivas av universitet och högskolor, enligt en 
särskild förordning. Ett genomfört basår ger personer behörighet såväl som rätt att bli antagna inom 
aktuell utbildning. Basåret är inte poänggivande. Basåret ska inte inkluderas vid uppföljning av en 
fakultets utbildningsuppdrag.  

Utbildningen kan erhålla medel genom externa bidragsgivare. Dessa externa medel är av mindre 
omfattning. Medel som en fakultet erhåller från externa bidragsgivare ska avräknas från utfallet vid 
uppföljning av en fakultets utbildningsuppdrag. 

Regeringens prioriteringar  
Den budgetproposition som regeringen har presenterat för 2018 innehåller flera nya satsningar inom 
utbildningsområdet, bland annat i form av nya platser inom ingenjörsutbildningar och 
läkarutbildningen men också i form av fria platser inom den satsning som benämns ”Utbildning hela 
landet”. Det finns också en satsning på sommarkurser för att ge möjlighet att bedriva effektivare 
studier till exempel inom ramen för den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli 
ämneslärare. Fullt utbyggt år 2023 beräknas satsningen på nya platser uppgå till 730 mnkr. Lunds 
universitet kommer väl ut vid fördelningen och erhåller sammantaget 26 195 tkr för 2018 motsvarande 
306 helårsstudenter. Dessa nya medel fördelar sig på läkarutbildningen 1 265 tkr (9 hst), 
ingenjörssatsning 2 455 tkr (civilingenjörer 17 hst, högskoleingenjörer 7,5 hst), samhällsbygge 2 010 
tkr (18 hst), utbildning hela landet 17 010 tkr (210 hst) och sommarkurser 3 455 tkr (45 hst). 
Satsningen på samhällsbygge består av civilingenjörer (7,5 hst), högskoleingenjörer (3,5 hst) och 
arkitekter (6,5 hst). För 2019 och 2020 är den planerade årliga ökningen av utbildningsanslaget 11 508 
tkr. 

Regeringen satsade 125 mnkr år 2015 för kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och 
samhällsvetenskap samt av lärar- och förskollärarutbildning. Satsningen dubblerades 2016 till 250 
mnkr och ersättningsbeloppen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt 
undervisning och verksamhetsförlagd utbildning höjdes. Ursprungligen beräknade regeringen att 
höjningen skulle ligga kvar till och med 2018, men i budgetpropositionen för 2018 förlängs satsningen 
till att också omfatta åren 2019 och 2020. Vad som därefter händer med förstärkningen har regeringen 
tyvärr inte aviserat. Lunds universitet har erhållit 17,4 mnkr i denna satsning och fördelat beloppet 
mellan fakulteterna på basis av ett genomsnitt av antalet avräknade studenter inom respektive 
utbildningsområde 2013-2015. 

I budgetpropositionen för 2017 angavs en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de satsningar som 
genomförts och aviserats de två tidigare åren. Sammanlagt erhöll landets lärosäten 3 600 fler platser 
inom lärarutbildningen att fördelas under 2017-2021, vilket motsvarar 270 mnkr. Lunds universitets 
tilldelning inom ramen för denna satsning blir sammanlagt 21 mnkr för perioden. Universitetet fick en 
ökning 2017 med 3,9 mnkr och får ytterligare 3,9 mnkr 2018. För 2019 är den planerade höjningen 3,3 
mnkr, 2020 3,3 mnkr och 2021 drygt 6 mnkr. 

Regeringen gjorde 2015 också en satsning i form av nya platser på grundutbildningen som byggs ut 
fram till 2018 med sammanlagt drygt en miljard kronor. Lunds universitet fick bland annat ett uppdrag 
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att bygga ut vårdutbildningarna med 91 platser och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med 
39 platser. Lunds universitet erhåller med anledning av denna satsning 15,7 mnkr för 2018, 0,3 mnkr 
för 2019 och en minskning av anslaget med 2,9 mnkr för 2020. 

Regeringen inledde 2013 en utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna vilket ger 
universitetet ett ökat anslag under 2018 med 2,3 mnkr. 

Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet anslår 
regeringen 1 396 tkr vilka tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten. Universitetet tillskjuter 300 tkr som 
en gemensam finansiering från utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel.  
Universitetet får också ett särskilt anslag för omhändertagande av arkeologiska fynd (3 041 tkr), vilket 
tillfaller LUKOM. Universitetet tillskjuter därutöver 4 mnkr av forskningsmedel, se vidare under avsnitt 
2.3. Därutöver anvisas universitetet ett anslag på 3 875 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket 
tillfaller Ekonomihögskolan.  

Universitetets prioriteringar  

Nya medel till fakulteterna 

De nya medel som universitetet erhåller för 2018 är till viss del riktade till ingenjörs- och 
samhällsbyggnadssatsningar varför LTH får 4 465 tkr i nya medel motsvarande 43 hst. Dessa medel 
ska gå till högskole- och civilingenjörsutbildningar samt arkitektutbildningen. Medicinska fakulteten 
får 1 265 tkr motsvarande 9 hst för den riktade satsningen på läkarutbildningen. Medlen till 
sommarkurserna fördelas senare genom särskilt rektorsbeslut. 

Av regeringens satsning på utbildning hela landet fördelas 1 137 tkr till K vilket är det belopp 
fakulteten skulle erhålla om fördelningen görs helt utifrån utbildningsuppdrag. Resterande 14 873 tkr 
fördelas till övriga fakulteter med utbildningsuppdraget som bas för halva beloppet och antal 
helårsstudenter som bas för resterande halva belopp. Dessa medel bör användas till att stödja arbetet 
med breddat deltagande och det strategiska kvalitetssäkringsarbetet. Varje fakultet har i ansvar att 
etablera, finansiera och tillförsäkra fungerande kvalitetssäkringssystem.  

För att stärka universitetets entreprenörsverksamhet och bidra till att rusta studenterna för att möta en 
komplex och föränderlig omvärld avsätts till riktade ändamål 1 000 tkr (motsvarande 12 
helårsstudenter) till en universitetsövergripande kurs i entreprenörskap (7,5 hp). Kursen ges på 
grundnivå med möjlighet att också ingå i en masterutbildning. Studenterna på kursen ska arbeta i 
tvärdisciplinära grupper med entreprenöriella projekt och därmed utveckla förmågor som är 
eftertraktade av både samhället och individen. Samtliga fakulteter, med undantag för den juridiska 
som i nuläget avvaktar, har visat intresse för kursen. En pilotomgång planeras starta höstterminen 
2018. 

Figur 6 Fördelning av nya utbildningsmedel till fakulteterna (tkr), totalt 16 010 tkr 

 

Ämneslärarutbildningen 

Lunds universitet hade tidigare en betydande lärarutbildning, men i och med bildandet av Malmö 
högskola överfördes huvuddelen av denna utbildning dit. Kvar vid universitetet fanns 
musiklärarutbildningen. 2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete med 

EHL HT J K LTH M N S USV
1 796 1 840 839 1 137 3 969 2 267 1 018 3 016 128
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Högskolan Kristianstad, men efter en översyn av den gemensamma organisationen och de ekonomiska 
förutsättningarna fattade universitetet beslut om att inte förlänga avtalet gällande 
ämneslärarutbildningen med Högskolan Kristianstad. De gemensamma utbildningarna är under 
avveckling och en huvudprincip är att de studenter som är antagna ska påverkas i så liten utsträckning 
som möjligt.  

Ämneslärarutbildningens organisatoriska hemvist är numera Institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna. Ett verksamhetsnära programråd som ansvarar för 
genomförande och kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen är inrättat liksom en budgetfunktion med 
uppgift att bereda underlaget för den fakultetsvisa fördelningen av medel som görs i resursfördelningen, 
och som utgörs både av regeringens särskilda satsning och av universitetets prioriterade medel. 
Programrådet och budgetfunktionen ersätter universitetets nämnd för lärarutbildning (NÄLU) som har 
upphört. 

Regeringens riktade medel till lärarutbildningen perioden 2017-2021 uppgår till sammanlagt 21 mnkr 
som ska användas till 50 platser inom ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU). Av dessa medel avsattes i resursfördelningen för 2017 1 mnkr till HT för 
utbildning i svenska som andraspråk och resterande del av 2017 års satsning fördelades genom 
rektorsbeslut i enlighet med budgetfunktionens förslag. Universitetets prioriterade medel till 
lärarutbildningen uppgår för 2018 till 18 mnkr, och som planeringsförutsättning anges för 2019 och 
framåt 20 mnkr. Universitetets prioriterade medel tillsammans med regeringens riktade medel till 
lärarutbildningen, totalt 25 866 tkr, fördelas i enlighet med budgetkommitténs förslag till K med 1 017 
tkr, N med 3 965 tkr och till HT med 20 884 tkr (här inkluderas även viss plo-uppräkning). 

Under uppbyggnadsfasen fram till 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet för berörda 
fakulteter. Medel och myndighetskapital, som byggts upp inom ramen för lärarutbildningen, får endast 
användas till kostnader kopplade till lärarutbildningen. Avräkningen av utbildningsproduktionen ska 
hållas åtskild från övrig utbildningsproduktion vid berörda fakulteter.  

Hur uppbyggandet och utbyggnaden av den nya lärarutbildningen utvecklas ska årligen rapporteras av 
det verksamhetsnära programrådet. En särskild utredning ska därutöver genomföras senast april 2020 
som beskriver hur lärarutbildningen i egen regi har utvecklats samt föreslå hur utbildningen och dess 
finansiering kan utvecklas därefter. 

Campus Helsingborg  

Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med 
företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg ska ha en egen profil samtidigt som alla fakulteter, i 
möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där. Universitetet stimulerade under ett antal år utbyggnaden 
av Campus för att uppnå önskad utbildningsvolym genom att finansiera nya platser med 
myndighetskapital. Infrastrukturen vid Campus Helsingborg ska vara anpassad efter 2 500 till 3 000 
helårsstudenter, inklusive lärarstudenter från Högskolan Kristianstad, för att uppnå en kritisk massa. 
Antalet studenter kan fluktuera beroende på söktryck, prioriteringar och tilldelning av nya platser.  

De fakulteter som är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2018 lämnat prognoser för 
utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet 
helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 2018 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 
hst för S och 80 hst för HT.  
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För res- och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg, exklusive 
institutionen för Service management och tjänstevetenskap, har 4,3 mnkr fördelats till fakulteterna (se 
bilaga 1). 

Strategiska utbildningsmedel 

Universitetets utbildningsverksamhet är omfattande och komplex, vilket kräver gemensamma 
prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Under året kan därtill oförutsedda gemensamma 
kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist uppkomma. Därför avsätts, liksom tidigare år, 6 
mnkr för dessa ändamål. 

Medel till utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden (UN) behandlar strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå av 
framför allt universitetsövergripande karaktär. Utbildningsnämnden ska, enligt prioriteringar i 
verksamhetsplanen för 2018, särskilt arbeta med att vidareutveckla universitetets 
kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, stimulera sammanflätningen 
mellan utbildning och forskning samt utveckla det digitala lärandet. Till UN avsätts 7 mnkr årligen för 
perioden 2018-2021. UN beslutar hur dessa medel ska användas och fördelas. 
Forskarutbildningsnämnden har därutöver i uppdrag att i samverkan med UN vidareutveckla 
universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning på forskarnivån.  

Medel till internationalisering 

Stimulansmedel 

Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bland annat bidra till 
att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. Universitetet eftersträvar en jämnare balans 
mellan inresande och utresande studenter. Då antalet utresande studenter bör öka är det också den 
tyngsta viktningen vid fördelningen. För 2018 finns sammanlagt 11 mnkr anslagna inom utbildningen. 
Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av dessa 
medel: utresande utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), 
studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt 
utländsk personal (vikt 0,11). Av tillgängliga 11 mnkr fördelas 9 mnkr på basis av indikatorerna, 
fördelningen per fakultet framgår av figur 7. 

Figur 7 Fördelning av stimulansmedel för internationalisering (tkr) 

 

Av de 11 mnkr överförs 2 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. Utöver 
de 2 mnkr från utbildningsmedel ska även 2 mnkr av forskningsmedel anslås till denna resurs. Under 
2016 inrättades internationella rådet. Rådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken 
typ av projekt som bör premieras samt bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.  

Special Area Studies 

Universitetet erbjuder sedan flera år särskilda kurser på engelska som främst riktar sig till inresande 
studenter (så kallade SAS-kurser). Kurserna är en av förutsättningarna för ett framgångsrikt 
internationaliseringsarbete och en viktig förutsättning för att upprätthålla balanserade utbytesavtal. 
Internationella rådet har haft ett uppdrag att se över utbud och finansiering av SAS-kurserna i syfte att 

EHL HT J K LTH M N S USV Totalt
1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 9 000
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skapa en mer enhetlig och transparent finansieringsmodell. Rådet har föreslagit att SAS-kurserna ges 
med samma volym även fortsättningsvis men med en mer långsiktig finansiering och en 
planeringsprocess som görs mer lik den som gäller för utbildningsutbudet i övrigt.  

I resursfördelningen för 2018 får de fakulteter som ger SAS-kurser måltal för helårsstudenter som 
omfattar samtliga de satsningar som tidigare är gjorda och de får också därtill hörande resurser enligt 
figur 8. Måltalen fastställs i dialog med fakulteterna. Ersättningen är olika beroende på om det är en 
kurs inom ordinarie uppdrag eller om den har sin grund i en särskild satsning på SAS-kurser och utgår 
enligt följande: 

• Kvalitetsförstärkning för SAS-kurser inom ordinarie utbildningsuppdrag motsvarande 7,5 tkr 
per helårsstudent 

• Ett ökat uppdrag för SAS-kurser till HT enligt resursfördelningen för 2013 på 15 hst med en 
ersättning på 47,5 tkr per helårsstudent. Detta uppdrag ingår i ordinarie utbildningsuppdrag 
och ingår även i måltalet för kvalitetsförstärkningen på 7,5 tkr  

• Ett uppdrag avseende nya SAS-kurser enligt beslut 2015 som ersätts med 47,5 tkr per 
helårsstudent oavsett utbildningsområde och med en kvalitetsförstärkning på 7,5 tkr per 
helårsstudent. Med ett måltal på 2,5 hst per kurs motsvarar detta en ersättning på 137,5 tkr per 
kurs. 

Måltalen för kvalitetsförstärkningen är 155 hst för HT, 50 hst för S och 12 hst för EHL. Därtill 
kommer måltalen för de nya SAS-kurserna som uppgår till 5 hst (två kurser) för EHL och J samt 2,5 
hst för HT, K, LTH, N, S och USV. 

Figur 8 Ersättningar för SAS-kurser 

 
 
Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av fakulteterna och avstämning 
kommer att göras i efterhand. Om uppdragen inte nås kommer en justering att göras i efterhand i dialog 
med berörd fakultet. 

Kurser i svenska för inresande studenter 

Universitetet erbjuder kurser i svenska som riktar sig till inresande studenter. I uppdraget till 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna ingår ett särskilt uppdrag att genomföra utbildningar i 
svenska och introduktion till det svenska samhället. Uppdraget (motsvarande 130 hst) ligger utanför 
fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag och ersätts med 6,1 mnkr. 

Humanistiska och Teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag om 25 
helårsstudenter inom Svenska som främmande språk, totalt 1,3 mnkr per år. Denna satsning ligger kvar 
även för 2018 och ingår i ordinarie utbildningsuppdrag.  

Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av fakulteterna och avstämning 
kommer att göras i efterhand. Återbetalning kan bli aktuell om utbildningsuppdragen inte uppnås.  

belopp i  tkr EHL HT J K LTH N S  USV
Kvalitetsförstärkning belopp 90 1 163 375
Ökat uppdrag 2013 HT belopp 726
Nya SAS-kurser beslut 2015 belopp 238 119 238 119 119 119 119 119
Kvalitetsförstärkning SAS 2015 belopp 38 19 38 19 19 19 19 19
Summa ersättning SAS 366 2 027 276 138 138 138 513 138
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Övriga satsningar 

Under det första året på biomedicinprogrammet läser studenter motsvarande cirka 25 hst obligatoriska 
kemikurser som enligt överenskommelse erbjuds av naturvetenskapliga fakulteten. För att möjliggöra 
ett sådant fortsatt upplägg får N en permanent ökning av utbildningsuppdraget med 2 505 tkr. 

Universitetet står inför flera utmaningar i fråga om att utveckla och mer aktivt arbeta med integrering 
och utbildning av nyanlända. En rad uppdrag och initiativ inom universitetet behöver samordnas. Även 
en ökad samordning med andra aktörer och myndigheter krävs. För samordning av insatser kopplade till 
nyanlända avsätts 1 mnkr. 

Universitetet har ett nationellt åtagande att genomföra utbildning i jiddisch. För denna utbildning får HT 
en extra tilldelning på 800 tkr. 

Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för internationella studenter anslås 15 
mnkr till bostäder för dessa studenter. 

För åtgärder rörande intern styrning och kontroll avsätt 100 tkr från anslaget till utbildning 

Odeum är universitetets centralt placerade musikcentrum. För att finansiera ökade hyreskostnader i 
samband med musikaliska arrangemang erhåller LUKOM en permanent förstärkning inom utbildningen 
med 80 tkr som riktas till Odeum. 

Medel till riktade ändamål inom utbildningen 2018 
Totalt har 52 402 mnkr avsatts till riktade ändamål 2018, se figur 9. 
Figur 9 Medel till riktade ändamål inom utbildning 2018 
Utbildningsmedel till riktade ändamål 2018 Belopp (tkr)   Överförs till 

Basmedel till utbildningsnämnden    100 * 
Sektionen 
Student och 
utbildning 

Stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet 6 947 * LU gemensamt 

Kungshuset, uppstart av verksamhet  300 * 
Sektionen 
Kommunikation 

Kurs i entreprenörskap 1 000   LU gemensamt 
Lokalfonden 8 500   LU gemensamt 
Medel till digitalt lärande, utveckling av 
kvalitetssäkringssystem, sammanflätning 7 000   LU gemensamt 

Samordning av insatser för nyanlända 1 000   
Sektionen 
Student och 
utbildning 

Stimulansmedel för internationalisering 2 000   LU gemensamt 
Strategiska utbildningsmedel 6 000 * LU gemensamt 
Studentbostäder till internationella studenter   15 000 * LU service 
Universitetsgemensamma medlemsavgifter  1 000 * LU gemensamt 
Åtgärder för intern styrning och kontroll 100 * LU gemensamt 
Ej fördelade medel enl BP 18, sommarkurser 3 455   LU gemensamt 
Totalt 52 402     
    
* Beloppet ingår i summan 29 447, Gemensam finansiering riktade ändamål, resterande i bilaga 1 
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Sammanfattning av utbildningsanslaget 
I figur 10 redovisas resursfördelning till respektive fakultet under 2018 (mnkr). Total tilldelning för år 
2018 är 2 067 mnkr varav 2 008 mnkr tilldelas fakulteterna.  Därutöver avsätts 7 mnkr till UB och 52 
mnkr till riktade ändamål. 

Figur 10 Fakulteternas tilldelning av utbildningsanslaget (mnkr) 

 

Figur 11 Fakulteternas andel av utbildningsanslaget 

   
Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2018 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2019 och 2020 framgår av bilaga 1.  

2.3 Forskning och forskarutbildning 
I detta avsnitt beskrivs universitetets prioriteringar inom forskningen och fördelningen av 
forskningsmedel till fakulteterna närmare. I resursfördelningen beskrivs också specifika uppdrag som 
kan vara av universitetsgemensam karaktär, men de kan också vara riktade uppdrag till en viss fakultet 
eller motsvarande. 
 
Anslaget till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren och universitetets forskare 
har också varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. De anslagsmedel som 
universitetet fördelar här i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 procent av 
forskningsfinansieringen, resterande del utgörs av forskningsbidrag sökta i konkurrens och avgifter för 
uppdragsforskning.  

Regeringens prioriteringar 
I regeringens forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och 
stärkt konkurrenskraft, som regeringen lade fram hösten 2016 fördelades 2,8 miljarder till sektorn fram 
till 2020 varav 1,3 miljarder direkt till universitet och högskolor. För 2017 tilldelades universitetet inte 
några nya medel men i budgetpropositionen för 2018 ökar forskningsanslaget med 34 192 tkr. 
Regeringens fördelning av nya medel görs utifrån forskningsproduktion, externa medel och samverkan. 
För 2019 och 2020 är den preliminära ökningen av forskningsanslaget 27 961 tkr respektive 44 738 tkr.  

I resursfördelningen för år 2011 beskrevs de principer som gällt vid fördelning av de till universitetet 
inkommande anslagen för SFO. I budgetpropositionen anges en neddragning av universitetets 
strategiska forskningsmedel för år 2020 med 12,5 mnkr. Neddragningen är riktad till miljön BioCARE 

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM
186 202 81 139 544 353 129 339 13 22

Av figur 11 framgår fakulteternas andel 
av anslaget till utbildning. Anslaget 
speglar inte direkt hur många studenter 
som finns vid respektive fakultet. En 
fakultet som avräknar mot en högre 
prislapp kan ha färre studenter än en 
fakultet med samma anslag men som 
huvudsakligen avräknar mot en lägre 
prislapp. 
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inom Medicinska fakulteten. I planeringsförutsättningarna för år 2020 görs en neddragning av 
Medicinska fakultetens medel till strategiska forskningsområden på 12,5 mnkr.  

Universitetets prioriteringar 
Av de nya medel som universitetet erhåller för 2018 ska 10 mnkr fördelas till fakulteterna. Dessa nya 
medel fördelas utifrån fakulteternas relativa andel av fakultetsanslag exklusive SFO-medel (beräknat 
på 2017 års resursfördelning) och framgår av figur 12. 

Figur 12 Fördelning av nya forskningsmedel till fakulteterna (mnkr), totalt 10 mnkr 

 

Strategiska forskningsmedel 

Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med målet att bedriva verksamhet i världsklass kräver 
gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet 
uppkommer även olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. 
Universitetets satsning på ett stärkt ledarskap kräver också särskild finansiering. 2017 avsätts 35 mnkr 
för strategiska forskningssatsningar. Dessa medel ska i första hand användas till fakultetsövergripande 
satsningar men också till utveckling av ledare och ledningsgrupper på fakultets- och institutionsnivå. 
Som huvudprincip ska dessa medel tilldelas under maximalt ett år. Därefter ska varje berörd fakultet 
eller motsvarande fortsatt bära kostnaderna på egen hand.  

Forskningsinfrastruktur 
Behovet av olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat 
påtagligt och en avsättning görs med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för 
forskningsinfrastruktur. Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. 
Därutöver skapas en ny universitetsgemensam resurs 2018 med 5 mnkr som ska gå till nationella 
forskningsinfrastruktursamarbeten. Dessa två resurser ska hållas åtskilda. Forskningsnämnden 
definierar på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör 
premieras samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.   

Samarbeten och samverkan 

Samarbeten mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare 
öka, inte minst för att genom nya konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga utmaningarna. 
En universitetsgemensam resurs avsattes för detta ändamål 2017 med 8 mnkr och för 2018 ökar den 
med 2 mnkr till sammanlagt 10 mnkr. 

Professorer av underrepresenterat kön  

Universitetet eftersträvar en jämn könsbalans och har särskilt valt att fokusera på att öka andelen 
professorer som är kvinnor. För att stärka detta jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2018. Av dessa 
medel utgör 4 mnkr medel för att främja jämställdhet genom att finansiera en gästprofessor i Hedda 
Anderssons namn samt samfinansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön. Därutöver avsätts 4 
mnkr som stimulansmedel för att uppnå en jämnare könsfördelning. Dessa medel ska i första hand 
användas till aktiva åtgärder som skapar bra och konkreta förutsättningar för universitetslektorer av 
underrepresenterat kön så att de kan konkurrera om utlysta professorsanställningar eller ansöka om 
befordran till professor. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling bereder förslag och 
föreslår rektor hur medlen ska fördelas.  

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
427 1 313 223 192 2 063 1 779 2 415 721 235 123 398 111
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Linnémiljöer 

Lunds universitet erhöll i en tidigare satsning 14 Linnémiljöer som får bidrag från Vetenskapsrådet 
under 10 år. Samtliga miljöer har fått ett universitetsgemensamt stöd årligen under den tid som bidraget 
utgår. De första Linnémiljöerna (från 2006) upphörde att få medel från Vetenskapsrådet från den 1 juli 
2016. Dessa miljöer fick 250 tkr vardera 2016 av de gemensamma medlen. Samma princip kommer att 
tillämpas på de miljöer som upphör att få stöd från Vetenskapsrådet den 1 juli 2018. Därefter är dessa 
miljöer respektive fakultets ekonomiska ansvar.  

En särlösning finns för Linnémiljöerna vid USV. Från och med fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV 
stöd om totalt 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS respektive CIRCLE om vardera 500 tkr. Stödet 
trappades ner med 250 tkr årligen från 2016 och för 2018 erhålls stöd med totalt 250 tkr som därefter 
upphör. 

Strategiska forskningsområden (SFO) 

För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska 
forskningsområdena lyfts tre procent av årligen för övergripande satsningar. Avsättningen avser de nio 
SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO-miljöer där universitetet deltar i egenskap 
av medverkande lärosäte. De medel som universitetet i egenskap av huvudansvarigt lärosäte 
vidareförmedlar till andra lärosäten berörs inte. För år 2018 avsätts totalt 4 902 tkr från de nio SFO-
miljöer som universitetet koordinerar. Sektionen Forskning, samverkan och innovation, på uppdrag av 
vicerektor för forskning och forskningsinfrastruktur, bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel 
ska fördelas.  

Övriga satsningar 

Ett nytt projekt, LU Futura, inrättas inom ramen för Pufendorfinstitutet som en fakultetsövergripande 
satsning för att möta framtida utmaningar. Som en grundfinansiering för LU Futura erhåller USV 3 
mnkr årligen under perioden 2018-2020. Verksamheten vid LU Futura ska avslutas med en större 
internationell konferens och därefter utvärderas. 

Universitetet har genom Historiska museet ansvar för arkeologiska fynd i södra Sverige. Uppdraget är 
sedan tidigare underfinansierat, men ska enligt regeringen kunna finansieras genom de nya 
forskningsresurser som kommer universitetet till del de kommande åren. LUKOM får därför ökade 
resurser med 4 mnkr från 2018 och framåt, dessa medel riktas till Historiska museet för arbetet med 
omhändertagande av arkeologiska fynd.  

Pliktlevererade tidningar förvars av Universitetsbiblioteket i lokaler som är bristfälliga för ändamålet. 
Lämpliga lokaler finns tillgängliga på Gastelyckan i Lund och en flytt av magasinet är beslutad. För 
2018 och framåt får Universitetsbiblioteket en ökad tilldelning på 1 000 tkr för ökade hyreskostnader. 

Pufendorfinstitutet, som organisatoriskt tillhör USV, fick 2015 ett särskilt anslag med 2 mnkr vilket 
ökade med ytterligare 0,5 mnkr 2016. För 2018 och framåt ökas USV:s ram med 2,5 mnkr riktade till 
Pufendorfinstitutet. 

Lunarc är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och tillhör 
organisatoriskt LTH. I resursfördelningen för 2017 tilldelades LTH 4 mnkr i permanenta medel som 
riktades till centrumet. Dessa medel redovisas i LTHs ramtilldelning 2018.  
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En ny forskarskola initierades under 2017 och erhöll då 1 mnkr. För perioden 2018 – 2021 erhåller 
forskarskolan 2 mnkr årligen av gemensamma medel som för 2018 fördelas med 1 500 tkr till HT och 
500 tkr till N. Satsningen ska utvärderas.  

En universitetsgemensam resurs för internationaliseringssatsningar skapades 2017. Från forskningen 
avsätts 2018 2 mnkr, och lika mycket sätts av från utbildningen. 

Europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser individuella forskningsbidrag som stödjer nydanande 
forskning för unga forskare inom samtliga vetenskapsområden. 400 tkr anslås för att stimulera och 
underlätta för ansökningar till ERC.  

En gemensam satsning görs på verksamhet gällande Öst- och Sydostasien med 820 tkr för 2018. 

För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 2 200 tkr. 

Arbetet med Horizon 2020 får 2 mnkr för 2018. Dessa medel fördelas, genom sektionen FSI, till forskare 
och forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s forskningsprogram. 

För akademiska högtider avsätts 2 500 tkr som medfinansiering. 

För universitetsgemensamma åtgärder gällande samverkan, riskanalys och ranking avsätts 2 mnkr. 

Nätverket LUNBISS får EHL som sin centrala nod. EHL erhåller 1 mnkr årligen under perioden 2018-
2020 för utvecklandet av och arbetet med detta nätverk. 

För repatrieringskostnader avseende avgående universitets- och fakultetsledningar avsätts 5 mnkr av 
forskningsmedel för 2018 och framåt. Därutöver avsätts 2,5 mnkr inom universitetsgemensamma 
kostnader. 

En professor anställd vid annan fakultet överförs till fakulteterna för Humaniora och Teologi som 
kompenseras för ökade kostnader. För åren 2018 och 2019 täcks kostnaderna av repatrieringsmedel.  

MAX IV-laboratoriet  

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som styrs av förordning SFS 1994:946. Efter 
avvecklingen av MAX-lab år 2015 invigdes MAX IV-laboratoriet under 2016. Antalet forskare kommer 
successivt att öka i takt med att ytterligare strålrör går i drift. Inom 10 år beräknas laboratoriet ta emot 
3 000 forskare. Anläggningen rymmer 32 strålrör, varav 14 i dagsläget är fullt finansierade. 

Driftkostnaderna för MAX IV-laboratoriet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och Lunds 
universitet och enligt en överenskommelse ska Lunds universitet bidra med 52 mnkr per år 2016-
2018. Vetenskapsrådet bidrar under samma period med 295 mnkr per år.  

Den initiala investeringen i MAX IV-laboratoriet, dvs. MAX IV fas 1 projektet, finansierades av 
Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet. Universitetet finansierade 135 mnkr 
av totalkostnaden på 1 055 mnkr. Efter indexuppräkning uppgick universitetets andel till 145 mnkr, 
vilket gav en beräknad avskrivningskostnad på 14,5 mnkr/år. MAX IV fas 1 projektet är avslutat inom 
ramen för ursprunglig budget och den årliga avskrivningen för 2018-2024 är numera beräknad till 13,8 
mnkr.  
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Tolv svenska universitet finansierar de sju första strålrören tillsammans med Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. Lunds universitets andel uppgår till ca 2,5 mnkr per år till och med 2022. 
MedMAX är ett planerat strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning. Det kommer 
delvis att finansieras med universitetsgemensamma medel. Kostnaden beräknas till 1 mnkr per år 2014 
till 2023. 

ESS  

European Spallation Source (ESS) är en så kallad spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras 
med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har 
skett i Europa under de senaste decennierna. Anläggningen har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro 
att bygga. ESS är en internationell forskningsanläggning där Sverige finansierar 35 procent av kostnaden 
för konstruktionen.  Staten och Vetenskapsrådet går in med huvuddelen av medlen.  

I vårändringsbudgeten för 2015 och efterföljande regleringsbrev beslutades att regeringen bemyndigas 
att under 2015 besluta om kapitaltillskott till ESS AB och bidrag till ett konsortium för konstruktionen 
och driften av EES på sammantaget högst 1 miljard kronor varav 512 mnkr belastade Lunds universitets 
forskningsanslag. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkning till 
2015 års prisnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera för 
betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed under året 2015 slutreglerat det särskilda 
ekonomiska åtagandet för ESS. Universitetet finansierar detta internt genom att anslå 55 mnkr per år 
under sammanlagt 10 år fram till och med 2022.  
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Medel till riktade ändamål inom forskningen 2018  
Totalt har 216 932 tkr avsatts till riktade ändamål inom forskningen 2018, se figur 13. 

Figur 13 Medel till riktade ändamål inom forskning 2018 
Forskningsmedel till riktade ändamål 2018 Belopp (tkr)   Överförs till 
Akademiska högtider 2 500 * Kommunikation 
Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende 
strategiska forskningsområden 4 902   LU gemensamt 

Basmedel till forskarutbildningsnämnden 100 * FSI 
Basmedel till forskningsnämnden 100 * FSI 
Basmedel till nämnden för utredning av vetenskaplig 
oredlighet 100 * FSI 

ERC, ansökningsstöd  400 * FSI 
ESS 55 000   LU gemensamt 
Forskningsinfrastruktur, lokal 20 000 * LU gemensamt 
Forskningsinfrastruktur, nationell 5 000   LU gemensamt 
Gemensam satsning på Öst- och Sydostasien     820 * ER 
Generellt kårstöd samt köpta tjänster för studentinflytande     1 065 * LU gemensamt 
Horizon 2020    2 000 * FSI 
Hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till 
Medicon Village   

2 200 * LU gemensamt 

Jämställdhetssatsning nya professorer  4 000 * LU gemensamt 
Jämställdhetssatsning, främst samfinansiering 
gästprofessorer av underrepresenterat kön  

4 000 * LU gemensamt 

Kungshuset, uppstart av verksamhet    
700 * 

Sektionen 
Kommunikation 

Lokalfonden 16 500   LU gemensamt 
LU Futura 3 000   USV 
LUNBISS 1 000   EHL 
Samarbeten och samverkan 10 000   LU gemensamt 
Samverkan, riskanalys och ranking 2 000 * LU gemensamt 
Stimulansmedel för internationalisering 2 000   LU gemensamt 
Strategiska forskningsmedel 35 000   LU gemensamt 
Strålrör MAX IV-laboratoriet 3 500 * LU gemensamt 
Repatriering 5 000   LU gemensamt 
Universitetsgemensamma medlemsavgifter 1 000 * LU gemensamt 
Vidareförmedling av medel för strategiska 
forskningsområden (SFO) till  medverkande lärosäten    

35 045   LU gemensamt 

Totalt 216 932     
* Beloppet ingår i summan 44 485 Riktade ändamål, resterande i bilaga 2   

 

 
 



 

 

 33 

 

Sammanfattning av forskningsanslaget 
Forskningsanslaget år 2018 är fördelat enligt figur 14. Därutöver avsätts 21 mnkr till UB och 217 mnkr 
till riktade ändamål. De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 
15. 

Total tilldelning för år 2018 är 2 185 mnkr. 

Figur 14 Fakulteternas tilldelning av forskningsanslaget (mnkr) 

 
 
 
Figur 15 Fakulteternas andel av forskningsanslaget 

 
 

Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet eller motsvarande för år 2018 samt 
planeringsförutsättningar för åren 2019 och 2020 framgår av bilaga 2.  

2.4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 
Redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader 

Universitetet har stödverksamhet på olika nivåer; universitetsnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå och på 
vissa institutioner på avdelningsnivå. Lunds universitet följer liksom övriga universitet och högskolor 
SUHF-modellens definitioner av stödverksamhetens kostnader. SUHF-modellen gör det möjligt att 
jämföra stödverksamhetens kostnader mellan universitet och högskolor. År 2016 uppgick universitetets 
budgeterade kostnad för stödverksamheten för forskning till 18 procent och för utbildning till 31 procent 
av universitetets totala kostnader året innan.  

I en jämförelse med övriga större lärosäten i Sverige är Lunds universitets kostnader för 
stödverksamheten lägre än för de flesta andra. Jämförbara universitet i landet har budgeterade kostnader 
för stödverksamheten för forskning som ligger mellan 15 - 26 procent och för utbildning mellan 28 - 39 
procent av deras totala kostnader året innan.  

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV
78 237 40 34 406 412 460 152 32 26 71
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De universitetsgemensamma kostnaderna har sedan år 2010 ökat med 23 procent medan universitetets 
kostnader under samma period ökat med 38 procent under samma period. Figur 16 visar utveckling av 
indirekta kostnader på institutionsnivå (I), fakultetsnivå (F) och universitetsgemensam nivå (G). 

Figur 16 Utveckling indirekta kostnaders andel av total kostnad 

 

För alla nivåer inom Lunds universitet har utfallet indirekt kostnad/total kostnad minskat, i förhållande 
till året innan. År 2017 påverkades utfallet av att 10 mnkr omfördelades mellan nivåerna så att 
universitetsgemensam nivå ökade och institutions- och fakultetsnivå minskade. Målet är att indirekta 
kostnader ska bokföras där det blir mest effektivt och bäst för verksamheten.   

Under 2016 och 2017 genomförde den universitetsgemensamma förvaltningen omprioriteringar av 10 
mnkr för att klara att öka handläggning av vissa universitetsgemensamma ärenden till följd av att 
universitetet vuxit utan ökad debitering från verksamheten.  

Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 2018 

De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamhet 2018 budgeteras till 655,7 mnkr och 
består av följande delar: 

- Universitetsledning 
- Universitetsbibliotek 
- Universitetsgemensamma avgifter och kostnader för vissa gemensamma ändamål (bankavgifter, 

avgift till Riksrevision, gemensamma undervisningslokaler, kostnad för personalorganisationer, 
medel för rehab och trygghet, internpost, avgift till BONUS presskopia mm)   

- Bas-IT (datanät, e-post, IT-säkerhet, servicedesk, IT-arkitekter, gemensamma licenser, 
katalogtjänst mm.)  

- Administrativa stödsystem (studieadministrativa system, ekonomisystem, personalsystem, 
system för dokumenthantering, webb-system, lokalbokningssystem, forskningsdatabas mm.) 

- Gemensamma förvaltningen (stödfunktioner på universitetsgemensam nivå som utför 
handläggning till hela universitetet, ansvarar och arbetar med universitetsgemensamma 
processer och system, hanterar universitetsgemensam myndighetsrapportering, erbjuder 
expertstöd, ger stöd till universitetsledning och universitetsgemensamma nämnder mm) 

- Övriga personalkostnader (kostnad för delpension, avtalspension, omställning, avgifter till 
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Trygghetsstiftelsen, övertalighetsförsäkring, engångspremier till SPV mm). 
 
Kostnaderna fördelar sig procentuellt enligt figur 17. 

Figur 17 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål 

 

 

I figur 18 redovisas de universitetsgemensamma kostnaderna för 2018 samt hur de har utvecklats 
jämfört med 2017. 

Figur 18 Universitetsgemensamma kostnaders utveckling 2017 - 2018 (mnkr)  

 

Förändringar av universitetsgemensamma kostnader 2018 
Varje år gör förvaltningens sektioner en genomgång av de budgetposter som ingår i ansvarsområdet 
utifrån extern kostnadsutveckling, uttalade behov och ändrade krav. Inför 2018 har ett antal behov lyfts 
fram. Utifrån dessa identifierade behov sker omfördelningar och förstärkningar enligt följande:  

Kostnadsminskningar 2018 -2,9 mnkr 

Telefoni: Kostnad för universitetets infrastruktur kring telefoni har minskat de 
senaste åren och LDC gör därför ytterligare en justering av priserna som faktureras 
fakulteterna. 2017 sänktes telefonikostnaden med 5 mnkr. Denna kostnad minskar de 
institutionsgemensamma kostnaderna men inte de universitetsgemensamma. 

(-1,5) * 

* Kostnadsminskningen sker på institution eller motsvarande. Därmed påverkas inte de 
universitetsgemensamma kostnaderna. 

 

Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet
Beslutade universitetsgemensamma kostnader 2017 633,6
Kostnadsminskningar 2018 -2,9
Kostnadsökningar 2018 5,4
Förändrad finansiering 2018 1,5
Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2018 6,7
Pris- och löneomräkning 2018 (plo 1,84 procent) 11,4
Universitetsgemensamma kostnader 2018 655,7
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Utbildningsadministrativa system: Kostnad för de utbildningsadministrativa 
systemen NyA och Ladok har minskat. Systemägarna fördelar kostnad mellan 
lärosätena efter antal heltidsekvivalenter. Förslag är att omprioritera denna 
kostnadsminskning till ökad kostnad för utbildningsadministrativa system inom AHU 
och som del av finansiering till förslag om utökning av studiestödjande verksamheter 
(pedagogiskt stöd, studenthälsa och studieverkstad)   

-1,6  

LU Open: Avvecklingen av avdelningen LU Open är genomförd och har inneburit 
en kostnadsminskning i enlighet med FSI - utredningen. LU Open’s ram omprioriteras 
till finansieringen av en utökad basorganisation för avdelningen Donatorrelationer 
efter jubileumskampanj och till finansiering av EU-satsningen. 

-1,3 

Kostnadsökningar 2018  5,4 mnkr 

Universitetsledning: Universitetsledningen har utökats med en vicerektor för 
utbildning 50 procent och ett rektorsråd 100 procent. (dessa har tidigare år finansierats 
genom strategiska medel).  

2,9 

E-media: Universitetsbiblioteket bekostar inköp av ett basutbud av E-media som 
erbjuds alla fakulteter. Priserna på E-media ökar årligen med ca 5 -6 procent, vilket är 
mer än den årliga pris- och löneuppräkningen. För att bibehålla dagens inköp av E-
media behöver ramen till Universitetsbiblioteket öka med mellanskillnaden. 

2,0 

Utbildningsadministrativa system (AHU): Institutionen för Utbildningsvetenskaper 
är systemägare för Luvit och LU Play. Luvit får en ökad licenskostnad med 4,7 
procent vilket är mer än den årliga pris- och löneomräkningen. Mellanskillnaden 
utgör ca 0,3 mnkr. LU Play har en ökad kostnad för systemförvaltning och serverdrift 
motsvarande 0,2 mnkr.  

0,5 

Förändrad finansiering 2018 1,5 mnkr 

Kompensation för representation i Biskopshuset: Avdelningen LU konferens har 
under de senaste åren fått en tillfällig finansiering med strategiska medel, för att täcka 
mellanskillnad i priset för representation i Biskopshuset och representation på 
jämförbara restauranger externt. En uppföljning genomfördes 2017. Utredningen 
visar att det finns ett behov av en höjd basfinansiering för att kunna bedriva en 
konkurrenskraftig representationsverksamhet i Biskopshuset, dvs det tillfälliga 
tillskottet kvarstår och permanentas. 

1,5 

Ökat handläggningsbehov på universitetsgemensam nivå 2018 6,7 mnkr 

Studiestödjande verksamheter på sektionen Student och utbildning (5 
befattningar): Två språkpedagoger på Studieverkstaden som stöd till ett ökat antal 
studenter med svenska som andraspråk och ett ökat antal internationella studenter på 
mastersnivå med engelska som andraspråk. Antalet studenter med stödbehov har 
ökat kraftigt och dagens stödinsatser har visat sig ge en bra effekt på 
genomströmningen. Två anställningar på avdelning för Pedagogiskt stöd som stöd 
till ett ökat antal studenter med funktionsnedsättning. En kurator på Studenthälsan 
pga. att antalet studenter med psykisk ohälsa ökat. 

2,7 
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Hantering av EU-satsning på sektionen Forskning, samverkan och innovation (2 
befattningar): Ökat stöd till forskare gällande EU:s nya och mer komplexa 
ramprogram. Stöd i hantering vid ansökningar och vid hantering av projekt. 

1,6 

Handläggning av oredlighetsärenden på sektionen Forskning, samverkan och 
innovation (0,4 heltidsekvivalenter): Antalet oredlighetsärenden har ökat i volym 
och är tidskrävande att hantera. För att inte denna hantering ska gå ut över stöd till 
forskarna gällande extern forskningsfinansiering, behövs en utökning av en 
handläggare. 

0,3 

Prenumerationsavgift av en databas för forskningsutlysningar 0,2 

Basorganisation Dontatorrelationer efter jubileumskampanj: Donatorrelationers 
basbemanning före kampanjen var 4,5 heltidsanställningar. Kampanjen upphör 2018 
och en utredning har genomförts under hösten 2016 som föreslår en permanent 
basbemanning på 5,5 heltidsanställningar för att klara de uppgifter som fanns före 
kampanjen samt de som tillkommit under kampanjen, t ex hantering av universitetets 
amerikanska stiftelse. Det innebär en minskad bemanning jämfört med den temporära 
kampanjbemanningen på 4 heltidsanställningar. 

1,0 

Arbetsrättsjurist på sektionen Personal: Förändringstrycket inom HR området och 
ett uttalat behov av mer stöd till fakulteter och institutioner påverkar sektionen 
Personal. Det som efterfrågats mest på universitetsgemensam nivå är ett utökat stöd i 
arbetsrättsliga frågor med 1,0 arbetsrättsjurist.  

0,9 

Pris- och löneomräkning 2018 (plo 1,84 procent) 11,4 

Summa förändringar av universitetsgemensamma kostnader  22,1 mnkr 

        

De universitetsgemensamma kostnaderna för 2018 innebär att de indirekta kostnaderna för 
stödverksamheten på universitetsgemensam nivå uppgår till 7,45 procent (samt 0,5 procent för övriga 
personalkostnader) av universitetets budgeterade totala kostnader 2017.   

Fördelning mellan utbildning och forskning 2018 är (budgeterad kostnad för 
stödverksamheten/universitetets totala kostnader året innan): 

- utbildning  11,67 procent av totala budgeterade utbildningskostnader   
- forskning  6,29 procent av totala budgeterade forskningskostnader  

 
 
Till internrevisionen anvisas totalt 3,8 mnkr 2018 av de universitetsgemensamma kostnaderna. 

 



Bilaga 1

Resursfördelning för 2018 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet plo 0,0184 2018-års prisläge
Gemensam finansiering * Ingår inte i utbildningsuppdrag

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 
ändamål 

Summa

Bastilldelning 2017 exkl kapitalfinansiering 178 088 159 113 77 447 138 491 535 547 349 411 121 344 328 959 14 863 0 1 903 263
CMÖ, ny organisatorisk placering 2 438 -2 438 0
TFHS, ny placering 1 049 -1 049 0
Pris- och löneomräkning (plo) 3 277 2 928 1 425 2 548 9 873 6 429 2 233 6 098 209 35 020
Permanent ökning "utbildning hela landet" 1 796 1 840 839 1 137 3 969 2 267 1 018 3 016 128 16 010
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Förändrade uppdrag 2018 enl BP18 4 465 1 265 3 455 9 185
Förändrade uppdrag 2018 enl BP13 2 309 2 309
Förändr uppdr M-fak enl BP 15 6 222 6 222
Ökat uppdrag kemikurser inom biomedicinprogrammet 2 505 2 505
Ökat uppdrag TFHS 1 503 1 503
Ökat uppdrag från 2013, Svenska som främmande språk 1 270 1 270
Ökat uppdrag från 2013, SAS 726 726
Nya SAS-kurser beslut 2015                                          238 119 238 119 119 119 119 119 1 190
Ämneslärarutbildningen                                               * 20 884 1 017 3 965 25 866
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen      * 1 271 1 271
Medel till digitalisering, utv kvalsäkringssyst, sammanflätning 7 000 7 000
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag * 6 093 6 093
Samordning insatser nyanlända 1 000 1 000
Kvalitetsförstärkning BP16 , t o m 2020 3 918 4 562 2 215 181 560 57 5 727 205 17 425
Överföring pga nya organisatoriska placeringar 11 42 -53 0
Plo kvalitetsförstärkning BP16 72 84 41 3 11 1 106 3 321
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gem finansiering LUKOM, UB 18 026 6 605 24 631
Permanent förstärkning riktad Odeum 80 80
Gem finansiering för att stimulera samverkan 1 059 530 1 589
Gem finansiering till fakulteter 8 960 300 9 260
Gem finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gem finansiering kvalitetsförstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Gem finansiering internationalisering 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 2 000 11 000
Gem finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gem finansiering riktade ändamål, resterande 29 447 29 447
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 528 -6 885 -2 908 -4 999 -19 490 -12 739 -4 570 -12 072 -418 0 0 -70 609
Summa tilldelning 186 448 202 262 81 417 138 670 543 590 353 430 129 373 338 680 12 937 21 676 6 605 52 402 2 067 491
Utbildningsuppdrag 187 389 170 642 82 205 140 479 559 416 365 652 127 219 346 505 11 987 1 991 494
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Planeringsförutsättningar för 2019 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2018-års prisläge
Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 
ändamål

Summa

Ramtilldelning 2018 183 398 165 996 79 950 142 295 558 834 359 372 127 219 340 630 11 832 0 0 0 1 969 526
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Förändrat uppdrag 2018 enl BP 18, sommarkurser 3 455 3 455
Förändrade uppdrag 2019 enl BP18 8 785 2 535 11 320
Förändrade uppdrag M-fak enl BP 15 8 196 8 196
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ej fördelat 3 238 3 238
Ämneslärarutbildningen BP17 + LU-satsning 20 884 1 017 3 965 2 000 27 866
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen 1 271 1 271
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 6 093 6 093
Medel till digitalisering, utv kvalsäkringssyst, sammanflätning 7 000 7 000
Kvalitetsförstärkning BP16 t o m 2020 3 990 4 646 2 256 184 582 58 0 5 875 155 17 745
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gem finansiering LUKOM, UB 18 106 6 605 24 711
Gem finansiering för att stimulera samverkan 530 530
Gem finansiering till fakulteter 8 960 300 9 260
Gem finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gem finansiering kvalitetsstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Gem finansiering internationalisering, 2018 års fördeln 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 2 000 11 000
Gem finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gem finansiering övrigt 30 200 30 200
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 458 -6 810 -2 877 -4 945 -19 581 -12 756 -4 521 -11 941 -413 0 0 -70 303
Summa tilldelning 186 519 202 337 81 448 138 724 552 283 357 922 129 422 338 811 11 883 21 676 6 605 57 393 2 085 022
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Planeringsförutsättningar för 2020 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet 2018-års prisläge
Gemensam finansiering

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM UB
Riktade 
ändamål

Summa

Ramtilldelning 2019 exkl kapitalfinansiering 183 398 165 996 79 950 142 295 567 619 370 103 127 219 340 630 11 832 0 0 0 1 989 043
Pris- och löneomräkning (plo) 0
Kurs i entreprenörskap 1 000 1 000
Förändrat uppdrag 2018 enl BP 18, sommarkurser 3 455 3 455
Förändrade uppdrag 2020 enl BP 18 8 633 2 491 11 124
Förändrat uppdrag utbyggnad 2015 -2 848 -2 848
Ämneslärarutbildningen enl BP17, ejfördelat 6 441 6 441
Ämneslärarutbildningen BP17 + LU-satsning   20 884 1 017 3 965 2 000 27 866
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen 1 271 1 271
Svenska för utbytesstud, särskilt utbildningsuppdrag 6 093 6 093
Medel till digitalisering, utv kvalsäkringssyst, sammanflätning 7 000 7 000
Kvalitetsförstärkning BP16 t o m 2020 3 990 4 646 2 256 184 582 58 0 5 875 155 17 745
Plo kvalitetsförstärkning BP16 0
Särskilda medel enligt regleringsbrev 3 875 1 396 3 041 8 312
Gem finansiering LUKOM, UB 18 106 6 605 24 711
Gem finansiering för att stimulera samverkan 530 530
Gem finansiering till fakulteter 8 960 300 9 260
Gem finansiering resor och merkostnader CH 240 228 1 650 2 166 4 284
Gem finansiering kvalitetsstärkning SAS 128 1 182 38 19 19 19 394 19 1 818
Gem finansiering internationalisering, 2018 års fördeln 1 585 1 146 583 154 1 994 517 1 044 1 687 290 2 000 11 000
Gem finansiering lokalfond 8 500 8 500
Gem finansiering övrigt 30 500 30 500
Gem finansiering från fakultet/motsv -6 450 -6 802 -2 873 -4 939 -19 855 -12 827 -4 516 -11 927 -413 0 -70 603
Summa tilldelning 186 527 202 345 81 452 138 730 560 642 360 342 129 427 338 825 11 883 21 676 6 605 58 048 2 096 502
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Resursfördelning för 2018 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet plo 0,0184 2018-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
Riktade 
ändamål

Summa

Ramtilldelning 2017 exkl SFO-medel 74 872 230 273 38 512 33 659 361 811 312 086 423 482 126 422 38 951 21 593 69 790 19 457 0 1 750 909
Minskad basfi pga lägre avskrivningar -700 -700
CMÖ, ny organisatorisk placering 7 465 -5 665 1 800
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, ny organisatorisk placering 340 -340 0
CIRCLE, ny organisatorisk placering 1 000 2 660 700 -4 360 0
Arbetsmiljöhögskolan, ny organisatorisk placering 530 -530 0
Pris- och löneomräkning, plo 1 396 4 237 709 619 6 722 5 742 7 792 2 476 516 397 1 271 358 32 237
Ökning anslaget till forskning 427 1 313 223 192 2 063 1 779 2 415 721 235 123 398 111 10 000
CMÖ, permanent förstärkning 1 200 1 200
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, permanent förstärkning 1 000 1 000
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
CIRCLE, permanent förstärkning 1 000 1 000
TFHS, permanent förstärkning 1 000 1 000
Historiska museet, omhändertagande av arkeologiska fynd 4 000 4 000
Ökade hyreskostnader vid flytt av magasin 1 000 1 000
LU Futura 2018-2020 3 000 3 000
Pufendorfinstitutet 2 500 2 500
Linnéstöd till LUCSUS 250 250
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 630 630
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 27 809 90 363 25 106 12 360 4 902 160 540
SFO-medel för vidareförmedling 35 045 35 045
Plo fakulteternas SFO-medel 512 1 663 462 227 2 864
Forskningsinfrastruktur, nationell 5 000 5 000
Repatriering 5 000 5 000
LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Samarbeten och samverkan 10 000 10 000
Stimulansmedel internationalisering 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel 35 000 35 000
Lokalfond 16 500 16 500
Forskarskola ämnesdidaktik 1 500 500 2 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 44 485 44 485
Summa tilldelning 77 695 237 323 40 074 34 471 406 447 411 633 459 757 151 572 31 557 26 113 70 759 20 926 216 932 2 185 259
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Planeringsförutsättningar för 2019 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2018-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
Riktade 
ändamål

Summa

Ramtilldelning 2018 exkl SFO-medel 77 695 235 823 39 444 34 471 377 126 319 608 433 689 138 985 31 307 26 113 70 759 20 926 1 805 946
Minskning av stimulansmedel -1 000 -1 000
Pris-och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 630 630
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 28 321 92 026 25 568 12 587 4 902 163 403
SFO-medel för vidareförmedling 35 045 35 045
Plo fakulteternas SFO-medel 0
LU Futura 2018-2020 3 000 3 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel    35 000 35 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 67 720 67 720
För senare beslut nya medel BP 18 27 961 27 961
Summa tilldelning 77 695 235 823 40 074 34 471 406 447 411 633 459 257 151 572 30 307 26 113 70 759 20 926 248 128 2 213 205
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Planeringsförutsättningar för 2020 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet 2018-års prisläge

EHL HT J K LTH M N S USV LUKOM MAX IV UB
Riktade 
ändamål 

Summa

Ramtilldelning 2019 exkl SFO-medel 77 695 235 823 39 444 34 471 377 126 319 608 433 689 138 985 30 307 26 113 70 759 20 926 1 804 946
Pris-och löneomräkning (plo) 0
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen 630 630
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020 1 000 1 000
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) 28 321 79 526 25 568 12 587 4 902 150 903
SFO-medel för vidareförmedling 35 045 35 045
Plo fakulteternas SFO-medel 0
LU Futura 2018-2020 3 000 3 000
Avsättning lokalfond 16 500 16 500
Avsättning LUNBISS 2018-2020 1 000 1 000
Forskarskola ämnesdidaktik 2 000 2 000
Strategiska forskningsmedel    35 000 35 000
ESS 55 000 55 000
Riktade ändamål, resterande 70 070 70 070
För senare beslut nya medel BP 18 72 699 72 699
Summa tilldelning 77 695 235 823 40 074 34 471 406 447 399 133 459 257 151 572 30 307 26 113 70 759 20 926 295 216 2 247 793



Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive
gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2018

(tkr)
Universitetsgem kostnader 2018 Universitetsgem kostnader 2017

Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Utb Uppdr utb Forskn TOTALT Förändr
LTH 63 765 1 915 75 202 140 882 59 645 642 71 011 131 297 9 585
N 18 033 189 52 239 70 462 15 814 394 51 833 68 042 2 420
J 10 835 1 036 3 620 15 492 10 730 865 3 493 15 087 405
S 42 466 293 17 951 60 710 41 620 783 15 700 58 103 2 608
EHL 25 044 509 12 201 37 753 25 256 441 11 044 36 741 1 011
M 44 506 2 469 108 982 155 956 41 885 1 927 104 168 147 980 7 977
K 16 740 0 2 452 19 192 16 203 0 2 516 18 719 472
HT 25 099 942 23 503 49 545 23 927 276 22 931 47 134 2 410
MAX IV LAB 0 0 19 458 19 458 0 0 16 573 16 573 2 885
LUKOM 3 110 0 1 575 4 684 3 188 0 1 185 4 373 311
USV 2 794 97 5 511 8 402 6 107 1 247 10 357 17 711 -9 309
Totalt 252 392 7 451 322 694 582 537 244 375 6 576 310 810 561 761 20 776

Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus
Helsingborg 2018

(tkr)
Utbildning ppdragsutbForskning TOTALT Jmf 2017 Förändr

LTH 2 225 0 420 2 646 2 517 129
N 629 0 292 921 856 66
J 378 0 20 398 400 -1
S 1 482 0 100 1 582 1 563 19
EHL 874 0 68 942 957 -15
M 1 553 0 609 2 163 2 077 86
K 584 0 14 598 588 10
HT 876 0 131 1 007 978 29
MAX IV LAB 0 0 109 109 95 14
LUKOM 109 0 9 117 120 -2
USV 98 0 31 128 275 -147
Summa (tkr) 8 809 0 1 804 10 613 10 425 188
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Fördelning av kostnader för CFL LU 2018 tkr

Område År 2018 Jmf 2017 Förändr
LTH 4 431 4 329 103
N 2 676 2 599 77
J 374 377 -3
S 1 592 1 599 -7
EHL 992 1 011 -19
M 3 344 3 330 14
K 432 417 15
HT 1 758 1 743 15
MAX IV LAB 607 579 28
LUKOM 143 131 12
USV 251 487 -236
Summa 16 600 16 600 0

Fördelning av debitering för lokal avgift 2018
(bas: lönekostnad juli 2016 - juni 2017)

(tkr)
Utbildning ppdragsutbForskning TOTALT Jmf 2017 Förändr

LTH 3 021 69 7 046 10 136 9 625 511
N 811 5 4 936 5 752 5 662 90
J 520 38 337 896 867 29
S 2 105 6 1 673 3 785 3 605 180
EHL 1 212 22 1 126 2 360 2 315 45
M 1 951 95 8 814 10 860 10 558 302
K 792 0 243 1 034 1 010 25
HT 1 300 46 2 343 3 689 3 617 73
MAX IV LAB 0 0 1 394 1 394 1 332 62
LUKOM 141 0 123 264 255 9
USV 136 4 499 639 1 242 -603
Totalt 11 990 286 28 534 40 809 40 087 722
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