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• Budgeterat resultat för 2018 är ett underskott på 99 mnkr fördelat på ett 

underskott inom utbildningen på 31 mnkr och ett underskott inom forskningen på 
68 mnkr. 

• De flesta fakulteter budgeterar för en ökning i verksamheten. Förklaringarna är 
att fakulteternas intäkter är högre än 2017 och att de flesta fakulteter har 
budgeterat underskott för 2018. 

• Beräknat utgående myndighetskapital 2018 är 1 560 mnkr.  
• Finansiella intäkter och kostnader budgeteras utifrån Riksbankens prognos om 

fortsatt negativ ränta och visar ett underskott på 7 mnkr. 
 
 
 
 
Totalbudget 
Lunds universitets totalbudget för 2018 visar ett underskott på 99 mnkr. Det kan jämföras med 
2017 års utfall som var ett överskott på 201 mnkr. Totalbudgetens underskott fördelas på ett 
underskott inom utbildningen på 31 mnkr och ett underskott inom forskningen på 68 mnkr. 
Det budgeterade underskottet är en effekt av de åtgärder och satsningar som fakulteterna 
planerat i syfte att öka kvaliteten och minska myndighetskapitalet.  
 
Att överskottet minskar i budget 2018 jämfört med utfall 2017 beror till största delen på att 
driftkostnaderna beräknas öka med ca 20 % (304 mnkr). Detta är en kraftig ökning av 
driftkostnaderna och möjligheterna för verksamheten att förbruka budgeterade medel kan 
ifrågasättas. Vidare är avgiftsintäkterna 8 % (57 mnkr) lägre budgeterat än 2017 års utfall 
vilket också kan ifrågasättas.  
 
Totalbudgeten består av fakulteternas ackumulerade budgetar och flera fakulteter har angett att 
de har justerat verksamhetens underliggande budgetar. Ledningen har tidigare år beslutat att 
inte justera totalbudgeten och därför är den ej heller justerad detta år. 
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Ekonomiska förutsättningar för 2018 
 
2018 har Lunds universitet fått en anslagsökning om 5,35 % (242 mnkr) jämfört med 2017. 
Utbildning har budgeterat för ökade anslag om 4,1 % (86 mnkr) och inom forskningen är 
ökningen 6,4 % (155 mnkr).  
Även bidragsintäkterna har ökat 1,1 % (32 mnkr) jämfört med utfallet 2017. Fördelat på 
utbildning 12,5 % (7,2 mnkr) och forskningen 0,8 % (30 mnkr).  
 
Lunds universitets växande myndighetskapital har under ett par års tid diskuterats. En ökad 
medvetenhet om myndighetskapitalet och ledningens önskan och åtgärder för att sänka detta 
har gett effekt på budgeteringen. I de flesta fakulteters budgetar ser vi nu ett trendbrott. De 
flesta fakulteterna har aktivt planerat för olika satsningar och åtgärder som gör att 
fakulteternas budgetar visar på underskott och därmed minskar myndighetskapitalet. 
Underskottet för fakulteternas sammanlagda budgetar är 99 mnkr. Det innebär att om 
budgeten kommer att hålla minskar myndighetskapitalet med 99 mnkr. Det beräknade 
utgående myndighetskapitalet 2018 uppgår till 1 561 mnkr 
 
Inom forskningen har balansen mellan de direkta statliga anslagen och de externa bidragen 
förskjutits under det senaste decenniet. Det är positivt att den externa finansieringen har ökat, 
men det påverkar universitetets möjligheter att göra egna strategiska val eftersom den stora 
andelen extern finansiering medför att basanslaget binds upp för samfinansiering. Även om 
ökningen av anslaget är högre än ökningen av bidragsintäkter i 2018 års budget är detta ett 
fortsatt problem för vissa fakulteter även under 2018.  
 
Volymen oförbrukade bidrag har planenligt haft en stark ökning under senare år, främst inom 
MAX IV-laboratoriet. I budgeten för 2018 redovisas att nivån av oförbrukade bidrag sjunker 
för universitetet som helhet. Bedömningen var densamma i budget 2017 men i utfallet för 
2017 ökade de oförbrukade bidragen. 
 
I universitetets resursfördelning för forskning är 70 mnkr avsatt för finansiering av MAX IV-
laboratoriet och 55 mnkr för finansiering av ESS. Universitetets finansieringsåtagande 
avseende ESS slutreglerades under 2015 genom en utbetalning på 512 mnkr (82 mnkr 
utbetalades 2014) och den interna avsättningen kommer därför att i totalbudgeten och 
externredovisningen att visas som ett överskott. Det budgeterade underskottet inom 
forskningen på 68 mnkr är alltså egentligen ett underskott på 123 mnkr om den 
redovisningstekniska effekten av ESS-finansieringen exkluderas.  
 
Universitetets utbildningar har ett högt söktryck och fler studenter utbildas än vad uppdraget 
ger ersättning för (så kallad överproduktion). Även om fakulteterna arbetar med denna fråga 
så tar en neddragning av antalet utbildningsplatser tid för fakulteterna att genomföra så en 
överproduktion är prognostiserad även för 2018. 
 
De finansiella intäkterna fortsätter att minska eftersom räntan på kontot hos Riksgälden 
prognostiseras vara fortsatt negativ 2018, och det finansiella resultatet inklusive 
donationsförvaltningen men exklusive valutakursvinster/förluster och reavinster/-förluster 
budgeteras som ett underskott på 7 mnkr. Universitetet betalar alltså för den överlikviditet som 
är placerad hos Riksgälden och erhåller ränta för upplånade medel. 
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Nedanstående diagram visar de senaste årens utveckling av oförbrukade bidrag, 
bidragsinkomster och bidragsintäkter samt budgeterade värden för 2018.  
 

 
 
 
Intäkter och kostnader i totalbudget 2018 
Av nedanstående tabell framgår att de budgeterade intäkterna uppgår till 8 449 mnkr och de 
budgeterade kostnaderna till 8 548 mnkr exklusive transfereringar. Budgeterade 
transfereringar uppgår till 211 mnkr. Specificering och fördelning av de olika intäkts- och 
kostnadsslagen redovisas i bilaga 1, Ekonomisk rapport totalbudget 2018.  
 

 
 
 
2018 har Lunds universitet fått en anslagsökning om 5,35 % (242 mnkr) jämfört med 2017. 
Utbildning har budgeterat för ökade anslag om 4,1 % (86 mnkr) och inom forskningen är 
ökningen 6,4 % (155 mnkr).  
Även bidragsintäkterna har ökat 1,1 % (32 mnkr) jämfört med utfallet 2017. Fördelat på 
utbildning 12,5 % (7,2 mnkr) och forskningen 0,8 % (30 mnkr).  
 
Bidragsintäkterna ökar med 1,1 % (32 mnkr) jämfört med utfallet 2017. Fördelat på utbildning 
12,5 % (7,2 mnkr) och forskningen 0,8 % (30 mnkr).  
 
Personalkostnaderna ökar med 2,8 % (141 mnkr). Personalkostnadsökningen är till del en 
effekt av löneökningar och till del effekt av ökat antal medarbetare. Lokalkostnaderna ökar 

 Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2018 2017 2017-2018
Intäkter 8 449 8 247 202 2,4%
Kostnader 8 548 8 046 502 6,2%
Resultat -99 201 -300
 
Transfereringar 211 287 -76

Resultat
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med 2,4 % (24 mnkr) jämfört med utfall 2017 främst beroende på ökade lokalkostnader med 
21 mnkr på MAX IV. MAX IV har ingått ett nytt hyresavtal för en omformaranläggning som 
kommer garantera rätt kvalitet på strömförsörjningen vilket kommer öka driftsäkerheten för 
acceleratorerna.   
 
Driftskostnaderna visar en stor ökning, 20 %. Det finns likt tidigare år anledning att ifrågasätta 
om ökningen är realistisk eller om institutionerna överbudgeterar denna post av 
försiktighetsskäl.  
 
Budgeten fördelar sig mellan utbildning och forskning enligt nedanstående tabell. 
 

 
 

       
Finansiella intäkter och kostnader 
Finansiella intäkter för 2018 är beräknade till 5 mnkr och finansiella kostnader till 12 mnkr 
vilket ger ett finansiellt underskott på 7 mnkr. I ränteintäkterna ingår inga intäkter från 
förvaltningen av donationsmedel för 2018. Räntan på kontot hos Riksgälden har varit negativ 
även 2017. Universitetet har därför haft en räntekostnad för den likviditet som är placerad på 
kontot och en ränteintäkt för upplånade medel. Det innebär att myndighetskapital och 
oförbrukade bidrag i nuläget förorsakar universitetet räntekostnader. Budgeten är beräknad 
utifrån Riksbankens prognoser för ränteläget 2018 och det förutspås ett fortsatt negativt 
ränteläge under året.  
 
I utfallet för 2017 redovisas intäkter för reavinster uppkomna vid försäljning av 
donationsmedel, orealiserade värdeökningar av donationsmedel och valutakursdifferenser. 
Dessa poster budgeteras inte. 
 
Satsningar inom personalområdet 2018  
I regleringsbrevet för 2018 finns angivet rekryteringsmål för professorer. Under 2017–2019 
har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent 
kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade 
professorer.  
 
Inom personalområdet görs varje år särskilda satsningar inom olika områden. Exempel på 
detta för 2018 är:  

• Webbaserade karriärutvecklingsprogram som är skräddarsydda för juniora forskare 

Budget Utfall Förändring
(mnkr) 2018 2017 2017-2018
Utbildning
Intäkter 2 609 2 531 78 3,1%
Kostnader 2 640 2 512 128 5,1%
Resultat -31 19 -50
Forskning
Intäkter 5 840 5 716 124 2,2%
Kostnader 5 908 5 534 374 6,8%
Resultat -68 182 -250
Totalt -99 201 -300

Resultat per verksamhetsgren
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(beräknat antal 75 årligen) och doktorander (beräknat antal 200 årligen) som fortsätter 
från 2017 och pågår till och med VT 2021 (0,5 mnkr).  

• Utbildning i engelska för TA-personal som planerats 2017 och ska påbörjas under 
2018 (2 mnkr). Utbildningen finansieras med partsgemensamma medel.  

• Arbetet med utvecklingsprogrammet av ledningsgrupper (3 mnkr) kommer fortsätta 
även under 2018.  

• Övergång till Statens Servicecenter, vad gäller lönehantering, kommer att ske under 
2018. Då vissa delar kommer att bli försenade kan kostnaderna komma att förändras 
(Beräkningar pågår).  

• luPOD, Lunds universitets postdoktorsprogram, är avslutat. Sektionen Personal håller 
på att ta fram ett förslag till nytt karriärprogram som kan ersätta luPOD fr o m 2019.  

 
För att stärka universitetets jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2018. Av beloppet 
finansierar 4 mnkr en gästprofessor i Hedda Anderssons namn samt samfinansierar 
gästprofessorer av underrepresenterat kön och 4 mnkr avsätts som stimulansmedel för att 
uppnå en jämnare könsfördelning bland professorer. De enskilda fakulteterna budgeterar också 
för satsningar inom området. 
 
Utöver ovan nämnda satsningar genomförs åtgärder och satsningar på fakultets- och 
institutionsnivå.  
 
Vad gäller planerade kostnader för arbetsmiljö och kompetensutveckling ingår dessa i den 
ordinarie verksamhetens budgetar. 
 
 
Totalbudget 2018 per fakultet 
I nedanstående tabeller visas budgeterat resultat per fakultet jämfört med verkligt utfall 2017 
samt beräknat utgående myndighetskapital 2018. Myndighetskapitalet redovisas inklusive 
statskapital, donationskapital och resultatandelar i dotterföretag. 
 
Det höjda anslagen gör att de flesta fakulteterna planerar ökad verksamhet under 2018. Detta 
sammanfaller också med den ökade medvetenheten om ledningens önskan och åtgärder för att 
sänka myndighetskapitalet.   
De flesta fakulteterna har aktivt planerat för olika satsningar och åtgärder i verksamheten som 
trots det ökade anslaget får ett underskott till följd och därmed minskar myndighetskapitalet. 
Exempel på satsningar är att nyanställa doktorander, yngre forskare och annan personal samt 
kvalitetsskapande åtgärder såsom kompetensutveckla lärare genom att rekrytera vikarier så att 
ordinarie personal får möjlighet till utbildning, 
     
Flera av fakulteterna utbildar fler studenter än de erhåller ersättning för (så kallad 
överproduktion). För att nå det av universitetsstyrelsen beslutade målet på högst 5 procents 
överproduktion vid utgången av 2019 ser fakulteterna över sitt utbildningsutbud och strävar 
naturligtvis också efter att vara i ekonomisk balans. Samtidigt eftersträvas högsta möjliga 
kvalitet, och därför tillskjuts om möjligt medel ur myndighetskapitalet.      
 
Inom utbildningen budgeterar de flesta fakulteterna resultat kring noll för 2018. Inom 
utbildningen visar Natur på störst underskott (-5 mnkr) vilket är följden av att medvetna 
satsningar för att öka undervisningskvaliteten genom att använda sitt myndighetskapital.  
 
Inom forskningen redovisar nästan alla fakulteter på underskott och att de därmed tar 
myndighetskapital i anspråk. Vissa gör det i liten omfattning och andra i större. LTH, som 
budgeterat störst underskott, planerar att ta 33 mnkr i anspråk av sitt myndighetskapital.  
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Överskottet inom tekniska kostnadsställen förklaras bland annat av universitetets interna 
finansiering av utbetalningen till ESS, löpande semesterkostnad samt förbrukning av 
projektmedel som tidigare avsatts.   
 
Den konstnärliga fakulteten har haft en ansträngd ekonomisk situation de senaste åren. 
Fakultetens budget visar att fakultetens resultat 2018 är i balans. Myndighetskapitalet är vid 
budgetårets utgång 1 mnkr men är något skevt fördelat mellan verksamhetsgrenarna 
(utbildning -4 mnkr, forskning 5 mnkr).   
 
 

 

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2018 2017 2017-2018 2018-12-31

EHL -1 3 -4 43
HT 0 0 0 30
Juridik -2 0 -2 11
Konst 1 2 -1 -4
LTH 2 20 -18 21
Medicin 1 -7 8 89
Natur -5 -3 -2 29
Samhällsvet. 1 8 -7 64
USV -2 0 -2 4
LUKOM -1 2 -3 1
MAX IV-laboratoriet
Gemensam förvaltning -2 10 -12 16
Tekniska kst -23 -18 -5 48
Övriga verksamheter 0 2 -2 -6
Justering 0 0
Resultat -31 19 -50 346
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.
Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Utbildning (mnkr)
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Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2018 2017 2017-2018 2018-12-31

EHL -4 0 -4 46
HT -2 -3 1 56
Juridik -7 -5 -2 7
Konst 0 1 -1 5
LTH -33 -14 -19 289
Medicin -2 42 -44 353
Natur -25 13 -38 234
Samhällsvet. -3 15 -18 65
USV -11 -12 1 -1
LUKOM -3 -1 -2 8
MAX IV-laboratoriet -10 25 -35 27
Gemensam förvaltning -1 14 -15 63
Tekniska kst 32 105 -73 37
Övriga verksamheter 1 2 -1 25
Justering 0 0 0 0
Resultat -68 182 -250 1 215
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.

Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Forskning (mnkr)
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MBL-förhandling av totalbudgeten har ägt rum den 6 februari 2018. 
 
Bilaga 1: Ekonomisk rapport totalbudget 2018 
 

 
 
 
 
 

Fakultet Budget Utfall Förändring Myndighetskapital
2018 2017 2017-2018 2018-12-31

EHL -5 3 -8 89
HT -2 -3 1 86
Juridik -9 -5 -4 18
Konst 1 3 -2 1
LTH -31 6 -37 310
Medicin -1 35 -36 442
Natur -30 10 -40 263
Samhällsvet. -2 23 -25 129
USV -13 -12 -1 3
LUKOM -4 1 -5 9
MAX IV-laboratoriet -10 25 -35 27
Gemensam förvaltning -3 24 -27 79
Tekniska kst 9 87 -78 85
Övriga verksamheter 1 4 -3 19
Justering 0 0 0 0
Resultat -99 201 -300 1 561
Tekniska kst består av särskilda gem.verksamheter som resursfördelningsmodell, pensioner, räntor.

Övrig verksamhet består av Campus Hbg och Universitetsbiblioteket.

Totalt (mnkr)
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Lunds universitet Ekonomisk rapport totalbudget 2018
(mnkr)

budget utfall förändring förändring budget utfall
Totalt 2018 2017 % 2017 2016
Intäkter
Anslag 4 746 4 505 241 5,3 4 511 4 400
Avgifter 661 719 -58 -8,1 735 732
Bidrag 3 037 3 005 32 1,1 3 039 2 964
Finansiella intäkter 5 16 -11 -68,8 7 17
Resultatandelar 0 2 -2 -100,0 0 3
Summa intäkter 8 449 8 247 202 2,4 8 292 8 116
Kostnader
Personal 5 164 5 023 141 2,8 4 985 4 945
Lokaler 1 022 998 24 2,4 986 1 004
Övrig drift 1 839 1 534 305 19,9 1 839 1 568
Finansiella kostnader 12 20 -8 -40,0 14 28
Avskrivningar 511 471 40 8,5 464 447
Summa kostnader 8 548 8 046 503 6,3 8 288 7 992

Kapitalförändring -99 201 -301 4 124

Beräknat utg myndighetskapita  1 561 1 660 -99 -6,0 1 308 1 457

Transfereringar och uppbörd 211 287 -76 232 268

budget utfall förändring förändring budget utfall
Utbildning 2018 2017 % 2017 2016
Intäkter 2 609 2 531 78 3,1 2 456 2 397
Kostnader 2 640 2 512 128 5,1 2 486 2 406
Kapitalförändring -31 19 -50 -30 -9

Beräknat utg myndighetskapita  346 377 -31 -8,2 303 358

Transfereringar och uppbörd 45 55 -10 46 55

budget utfall förändring förändring budget utfall
Forskning/forskarutbildning 2018 2017 % 2017 2016
Intäkter 5 840 5 716 124 2,2 5 835 5 719
Kostnader 5 908 5 534 374 6,8 5 801 5 586
Kapitalförändring -68 182 -250 34 133

Beräknat utg myndighetskapita  1 215 1 283 -68 -5,3 1 132 1 098

Transfereringar och uppbörd 166 233 -67 192 213

Bilaga 1 till Totalbudget för Lunds universitet 2018 
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